
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 

 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea vânz�rii a dou� imobile, situate administrativ în municipiul Aiud,  

jude�ul Alba 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 31 iulie 2007; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind aprobarea vânz�rii a dou� imobile 

situate administrativ în municipiul Aiud, jude�ul Alba; 
- Raportul nr. 8484/13.07.2007 al Direc�iei tehnice privind aprobarea vânz�rii a dou� imobile 

situate administrativ în municipiul Aiud, jude�ul Alba; 
V�zând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic� �i administrarea 

domeniului public �i privat al jude�ului Alba. 
Având în vedere prevederile : 
- Art. 91–(1) lit. c) �i (4) lit. b) �i art. 123 – (1) �i (2) din Legea administra�iei publice locale 

nr.215/2001, republicat�;  
- Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al jude�ului, 

aflate în administrarea Consiliului  jude�ean Alba, aprobat prin Hot�rârea Consiliului 
jude�ean Alba            nr. 76/2004, modificat �i completat prin Hot�rârea Consiliului jude�ean 
Alba nr. 262/2005. 
În temeiul art. 97 �i art.115-(1), lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 

republicat�, adopt� prezenta: 
 

HOT�RÂRE 
 

Art.1. Se declar� ca apar�inând propriet��ii private a jude�ului Alba, imobilul „Cas� �i curte 
intravilan” situat administrativ în municipiul Aiud, str. Gheorghe Doja 179A (fost� Transilvaniei), 
jude�ul Alba, în suprafa�� de 565 mp, înscris în C.F. nr. 11435 Aiud, nr. top 1715/1/2/3/1  �i 
imobilul „Cas� �i curte intravilan” situat administrativ în municipiul Aiud, str.  M�r��e�ti  nr. 66, 
jude�ul Alba, în suprafa�� de 300 mp, înscris în C.F. nr. 10447 Aiud, nr. top 2666/93/1 �i 
2667/1/93/1. 

Art. 2. Se va solicita Oficiului de cadastru �i publicitate imobiliar� Alba, înscrierea dreptului 
de proprietate asupra imobilelor men�ionate la art.1 din prezenta hot�râre, în favoarea domeniului 
privat al jude�ului Alba. 

Art.3. Se aprob� vânzarea imobilelor men�ionate la art.1, prin licita�ie public� deschis� 
organizat� potrivit Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al 
jude�ului, aflate în administrarea Consiliului  jude�ean Alba, aprobat prin Hot�rârea Consiliului 
jude�ean Alba nr. 76/2004, modificat �i completat prin Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba                   
nr. 262/2005.  

Art.4. Pre�ul  de pornire al licita�iei pentru imobilul „Cas� �i curte intravilan” situat 
administrativ în municipiul Aiud, str. Gheorghe Doja 179A (fost� Transilvaniei), jude�ul Alba se 
stabile�te la suma de 239.340 lei, exclusiv T.V.A., iar pentru imobilul „Cas� �i curte intravilan” 
situat administrativ în municipiul Aiud, str.  M�r��e�ti  nr. 66, jude�ul Alba, se stabile�te la suma de 
391.900 lei, exclusiv T.V.A..  

Art.5. Direc�ia tehnic�, Arhitectul �ef �i Direc�ia de dezvoltare �i bugete vor duce la 
îndeplinire dispozi�iile prezentei hot�râri. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
- Institu�iei prefectului -  jude�ul Alba; 



- Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba; 
- Arhitectului �ef; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 

      PRE�EDINTE, 
      Ion DUMITREL 
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