
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
pentru aprobarea solicit�rii de transmitere a unui imobil din proprietatea public� a Municipiului 

Alba Iulia �i din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în proprietatea public� a 
jude�ului Alba �i în administrarea Consiliului Jude�ean Alba 

 
      Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�a ordinar� de lucru din data de 31.07.2007; 
      Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hot�râre pentru aprobarea solicit�rii de transmitere a unui 
imobil din proprietatea public� a Municipiului Alba Iulia �i din administrarea Consiliului local al 
Municipiului Alba Iulia în proprietatea public� a jude�ului Alba �i în administrarea Consiliului 
Jude�ean Alba;  
- raportul de specialitate al Arhitectului �ef nr. 8664/2007 pentru aprobarea solicit�rii de transmitere 
a unui imobil din proprietatea public� a Municipiului Alba Iulia �i din administrarea Consiliului 
local al Municipiului Alba Iulia în proprietatea public� a jude�ului Alba �i în administrarea 
Consiliului Jude�ean Alba;  
     V�zând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 - "Comisia economic� �i administrarea 
domeniului public �i privat" 
Având în vedere prevederile: 
     - art. 9 alin. (1) art. 10 alin. (2) �i art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind propietatea public� �i 
regimul juridic al acesteia, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
      In temeiul art. 97-(1) �i 115-(1) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 privind administra�ia publica 
local�, republicat�, adopt� prezenta: 

H O T � R Â R E 
 

      Art.1. Se aproba solicitarea de transmitere a unui imobil din proprietatea public� a Municipiului 
Alba Iulia �i din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în proprietatea public� a 
jude�ului Alba �i în administrarea Consiliului Jude�ean Alba, având datele de identificare �i 
caracteristicile cuprinse în anexele nr.1 �i 2, p�r�i integrante ale prezentei hot�râri. 
      Art.2. În cazul în care se va aproba transmiterea imobilului identificat în art. 1, în proprietatea 
public� a jude�ului Alba �i administrarea Consiliului Jude�ean Alba, i se stabile�te destina�ia de 
sediu al Centrului jude�ean pentru promovare turistic� în domeniul viti-vinicol.  
 
      Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
- Institu�ia Prefectului - Jude�ul Alba;  
- Consiliul local al Municipiului Alba Iulia;  
- Direc�iei tehnice;  
- Arhitect �ef.  
 
 PRE�EDINTE,                                                                      
ION DUMITREL  
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                                                                                                      MARIANA HURBEAN 
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