
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei suprafe�e de teren din imobilul situat în  
                                            municipiul Aiud str. Transilvaniei nr. 171 

 
 Consiliul jude�ean Alba întrunit în sedin�� ordinar� din data de  30 mai 2007; 
 Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind aprobarea dezlipirii unei suprafe�e de teren 
din imobilul situat în municipiul Aiud str. Transilvaniei nr. 171; 
- raportul de specialitate nr. 5963/2007 al Arhitectului Sef referitor la proiectul de hotarâre pentru 
dezlipirea unei suprafe�e de teren din imobilul situat în municipiul Aiud str. Transilvaniei nr. 171, 
jude�ul Alba; 

V�zând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economic� �i 
administrarea domeniului public �i privat. 
 Având in vedere prevederile: 
• art. 91-(1), lit. “c” din Legea nr.215/2001 a administra�iei publice locale republicat� ; 
• Legii  nr. 213/1998 privind proprietatea  public� �i regimul juridic  al acesteia; 
• Legii nr.7/1996  a cadastrului si publicitatii  imobiliare ; 
• Ordinului nr. 634 al directorului general al Agen�iei Na�ionale de Cadastru  �i Publicitate 
Imobiliar� pentru aprobarea regulamentului privind con�inutul �i modul de întocmire a 
documenta�iilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara. 
 In temeiul  art. 97-(1) si  art. 115 –(1), litera c – din Legea nr.215 /2001 a administra�iei 
publice locale republicat�,  adopt� prezenta : 
 

H O T � R A R E 
 

 Art.1. Se aprob� dezlipirea suprafa�ei de teren de 120 mp. din imobilul situat în municipiul 
Aiud str. Transilvaniei nr. 171, înscris în C.F. nr. 3778  �i identificat cu nr. topografic 1713/3/2/2/2 
pe care se afl� amplasat Centrul Aiud al Direc�iei jude�ene de dezinsec�ie �i ecologizare mediu 
Alba, potrivit documenta�iei tehnice parte integrant� a prezentei hot�râri în : 
- lotul 1, grajd, magazie, birouri �i teren identificat cu nr. topo. 1713/3/2/2/2/1 în suprafa�� de 895 
mp.; 
- lotul 2, teren identificat cu nr. topo. 1713/3/2/2/2/2 , în suprafa�� de  120 mp. ; 
 Art.2 – (1). Imobilul teren identificat cu nr. topografic 1713/3/2/2/2/2 în suprafa�� de 120       
mp.. se trece în Domeniul Privat al judetului Alba, urmând a fi restituit mo�tenitorului fostului 
proprietar, potrivit Legii nr. 10/2001, republicat�; 
               (2) Se va solicita inscrierea dreptului de proprietate pentru imobilul identificat în 
alineatul (1), în favoarea domeniului privat al judetului Alba. 

Prezenta hotarare se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba, �i se comunic�: 
- Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba; 
- Direc�iei de dezvoltare �i bugete; 
- Direc�iei tehnice; 
- Arhitect �ef; 
- Direc�iei juridic� �i cancelarie 
- Direc�iei jude�ene de dezinsec�ie �i ecologizare mediu. 

        
              PRESEDINTE,  

                        Ion Dumitrel                                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                              Mariana Hurbean 
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