
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

                                            HOT�RÂRE 
privind includerea unor bunuri în inventarul domeniului privat al jude�ului 

Alba �i darea acestora în folosin�� gratuit� 
 

 Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data 27 septembrie 2007; 
 Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind includerea unor bunuri în 

inventarul domeniului privat al jude�ului Alba �i darea acestora în folosin�� gratuita ; 
- Raportul comun nr.11469/19.09.2007 al Direc�iei tehnice �i al Direc�ie juridic� �i 

cancelarie, la proiectul de hot�râre privind includerea  unor bunuri în inventarul  
domeniului privat al jude�ului Alba �i darea acestora în folosin�� gratuit�. 

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: 

- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.116/2007 privind rectificarea bugetului 
general al jude�ului Alba, a bugetului propriu al jude�ului Alba �i a bugetelor de venituri 
�i cheltuieli ale institu�iilor �i serviciilor publice de interes jude�ean, finan�ate din 
subven�ii �i din venituri proprii, a bugetului împrumuturilor externe pe anul 2007, 
Anexa nr. 24 b. 

- Art.1 alin.- (2) lit „g” �i al art.121 alin.- (1)  �i art.124 din  Legea  
administra�iei publice locale   nr. 215/2001, republicat�; 

În temeiul art. 97 �i art.115 alin -(1), lit. c) din Legea administra�iei publice 
locale nr.215/2001, republicat�, adopt� prezenta: 

                             H O T � R Â R E 
Art.1 Se aprob� includerea în inventarul  domeniului privat al jude�ului Alba a  

urm�toarelor bunuri: 
- Autoutilitar� N3, marca Mercedes – Benz, tipul 952.50//AXOR, având nr.de 

înmatriculare AB – 50 – CJA. 
- Remorc� special� 04 marca D REMA, tipul SCHEFER TEHNIC/RZA/ 7000 

având nr.de înmatriculare AB – 51- CJA. 
 Art.2. Bunurile men�ionate la art.1 se dau în folosin�� gratuit� pe termen de 5 ani, 

Societ��ii Comerciale  „Drumuri �i Poduri Locale „ S.A. Alba, 
în vederea exploat�rii lor, în condi�iile contractului de folosin��, potrivit 
anexei -  parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art.3. Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.199/2006 privind aprobarea 
inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al judetului Alba, se 
completeaz� în mod corespunz�tor. 

Art 4. Direc�ia tehnic� va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
Prezenta hot�râre se public�  în Monitorul Oficial al jude�ului Alba  �i se 

comunic�: 
- Institu�iei Prefectului - jude�ul Alba; 
- S.C. „Drumuri �i Poduri Locale „ S.A. Alba. 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 

     
PRE�EDINTE, 
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                                                                                  Contrasemneaz�, 
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