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HOT�RÂRE 
privind cuprinderea în Inventarul bunurilor imobile care apar�in domeniului privat al  jude�ului 

Alba, a bunului imobil-teren, în suprafa�� total� de 10.272 mp, situat în municipiul Blaj, str. Ghe. 
Bari�iu, f.n., jude�ul Alba 

 

  Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 24 octombrie 2007; 
 Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind cuprinderea în Inventarul bunurilor 
imobile care apar�in domeniului privat al  jude�ului Alba, a bunului imobil-teren, în suprafa�� total� 
de 10.272 mp, situat în municipiul Blaj, str. Ghe. Bari�iu, f.n., jude�ul Alba; 
- Raportul nr.12616/12.10.2007 al Direc�iei tehnice la proiectul de hot�râre privind cuprinderea în 
Inventarul bunurilor imobile care apar�in domeniului privat al  jude�ului Alba, a bunului imobil-
teren, în suprafa�� total� de 10.272 mp, situat în municipiul Blaj, str. Ghe. Bari�iu, f.n., 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) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�;  
- Legii nr.7/1996  a  cadastrului �i publicit��ii  imobiliare, republicat�; 
- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 75/1998 privind reorganizarea Regiei Autonome 
„Drumuri �i Poduri Locale Alba” - S.A. în societate comercial�.  
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 aprob� cuprinderea în Inventarul bunurilor imobile care apar�in domeniului privat 
al  jude�ului Alba, a bunului imobil-teren, în suprafa�� total� de 10.272 mp, situat în municipiul 
Blaj, str. Ghe. Bari�iu, f.n., jude�ul Alba,  identificat potrivit planului de amplasament �i delimitare 
din  anexa 1– parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art.2. Bunul identificat la art. 1 din prezenta hot�râre, se cuprinde la pozi�ia cu nr. crt. 18 în 
Inventarul bunurilor imobile care apar�in domeniului privat al  jude�ului Alba, potrivit anexei 2 - 
parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art. 3. 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; 
- Societ��ii Comerciale “Drumuri �i Poduri Locale Alba” S.A.; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 
      PRE�EDINTE, 
       Ion DUMITREL 
 
                                                                                     Contrasemneaz�, 
                                                                    p.SECRETARUL JUDE�ULUI ALBA  
                                                                     Liliana NEGRU� 
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