
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA  
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind trecerea din domeniul public al jude�ului Alba în domeniul privat al jude�ului Alba a 

imobilului situat în comuna Rimetea, satul Rimetea, nr.187, jude�ul Alba �i transmiterea cu titlu 
gratuit a dreptului de proprietate asupra acestui imobil în favoarea Parohiei Ortodoxe Române 

Rimetea 
 

 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 24 octombrie 2007; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind trecerea din domeniul public al 
jude�ului Alba în domeniul privat al jude�ului Alba a imobilului situat în comuna Rimetea, satul 
Rimetea, nr.187, jude�ul Alba �i transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra acestui 
imobil în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Rimetea; 
 -Raportul de specialitate nr.12.720/2007 al Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
 V�zând: 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia economic� �i administrarea 
domeniului public �i privat; 
 �inând cont de: 
 -Cererea Parohiei Ortodoxe Române Rimetea nr.26/4.10.2007, înregistrat� la Consiliul 
jude�ean Alba sub nr.12.664/15.10.2007; 
 -Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.9/14.01.2004 privind aprobarea Protocolului de 
predare-primire a activului cu caracter social “Imobil-localitatea Rimetea” care se transmite din 
patrimoniul S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara în domeniul public al jude�ului Alba �i în 
administrarea Portopopiatului Ortodox Român Aiud; 
 -Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.55/30.03.2004 privind aprobarea complet�rii 
Inventarului bunurilor care apar�in domeniului public al jude�ului Alba; 
 Având în vedere prevederile art.1, 2 �i 3 din Legea nr.239/2007 privind reglementarea 
regimului juridic al unor imobile aflate în folosin�a unit��ilor de cult;  

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

 
HOT�RÂRE 

 
Art. 1. Se aprob� trecerea din domeniul public al jude�ului Alba în domeniul privat al 

jude�ului Alba a imobilului situat în comuna Rimetea, satul Rimetea, nr.187, jude�ul Alba, înscris în 
Cartea funciar� nr.1796 Rimetea, sub nr. top 530, compus din: 

-Cl�dire din piatr� cu 5 camere, baie, verand�, magazie, c�mar� �i dependin�e; 
-Teren aferent-curte �i gr�din� intravilan-în suprafa�� de 1007 mp.   
Art. 2. Se aprob� transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului cu 

datele de identificare men�ionate la art.1 în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Rimetea, titular� a 
dreptului de folosin�� gratuit� asupra acestui imobil. 

Art.3. Se împuternice�te Pre�edintele Consiliului jude�ean Alba s� semneze actul de 
transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului, ce se va încheia la notarul 
public. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se înainteaz� �i se 
comunic�: 
 -Institu�iei Prefectului - jude�ul Alba; 
 -Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia; 

-Parohiei Ortodoxe Rimetea; 



 -Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
 -Direc�iei tehnice. 
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