
ROMANIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind încuviinţarea cererilor ce se vor adresa Consiliilor locale ale oraşelor Abrud şi Baia de Arieş în 

vederea trecerii unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public ale oraşelor 
Abrud şi Baia de Aries în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 

 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24 februarie 2005.     
  Luând în dezbatere : 
- Proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererilor ce se vor adresa Consiliilor locale ale oraşelor 
Abrud şi Baia de Arieş în vederea trecerii unor imobile din inventarul   bunurilor care aparţin 
domeniului public ale oraşelor Abrud şi Baia de Aries în inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Alba, înregistrat sub nr.76 din 14 februarie 2005, iniţiat de domnul Teodor-Florin 
Mărginean – vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- Raportul nr.1568 din 11.02.2005  al Direcţiei tehnice privind încuviinţarea cererilor ce se vor 
adresa Consiliilor locale ale oraşelor Abrud şi Baia de Arieş în vederea trecerii unor imobile din 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public ale oraşelor Abrud si Baia de Aries în inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

 Văzând  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Economică şi administrarea 
domeniului public şi privat. 
  Având în vedere prevederile : 
-art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
-art.104 –(1) lit.”f “ din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 

În temeiul art.109 -(1) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 
H O T Ă R Â R E 

 
           Art.1.  Se încuviinţează cererea ce se va adresa Consiliului local al oraşului Abrud, judeţul 
Alba, în vederea trecerii imobilelor cuprinse la poziţiile nr. 77, 78, 80 şi 81 din anexa nr.6 la Hotărârea 
Guvernului României nr.974/2002 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Abrud, având datele de identificare menţionate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din domeniul public 
al oraşului Abrud în domeniul public al judeţului Alba, precum şi a terenurilor aferente acestora 
menţionate în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
           Art.2.  Se încuviinţează cererea ce se va adresa Consiliului local al oraşului Baia de Arieş, 
judeţul Alba, în vederea trecerii imobilelor cuprinse la poziţiile nr. 56, 57,58,59 şi 60 din anexa nr.7 la 
Hotărârea Guvernului României nr.974/2002 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Baia de Arieş, având datele de identificare menţionate în anexa nr.3 la prezenta hotărâre, din 
domeniul public al oraşului Baia de Arieş în domeniul public al judeţului  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii judeţului Alba; 
- Consiliului local al oraşului  Abrud; 
- Consiliului local al oraşului  Baia de Arieş; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean  

 
             PREŞEDINTE, 
               Ion Dumitrel 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
Alba Iulia, 24.02.2005                                                                            SECRETAR GENERAL 
Nr.62                                                                                                             Mariana Hurbean 


