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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dezlipirii unei suprafeţe de teren  si a centralei termice din imobilul situat în 
municipiul Alba Iulia str. Crişanei (Partizanilor) nr. 1 şi a schimbului de imobile între Consiliul 

judeţean Alba şi Consiliul local al mun. Alba Iulia 
 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în sedinţă ordinară din data de  20 decembrie 2007; 
 Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind aprobarea dezlipirii unei suprafeţe de teren  si 
a centralei termice din imobilul situat în municipiul Alba Iulia str. Crişanei (Partizanilor) nr. 1 şi a 
schimbului de imobile între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al mun. Alba Iulia; 
- raportul de specialitate nr. 14034/2007 al Directiei Tehnice referitor la proiectul de hotarâre 
privind aprobarea dezlipirii unei suprafeţe de teren din imobilul situat în municipiul Alba Iulia str. 
Crisanei (Partizanilor) nr. 1, si a schimbului de terenuri cu Consiliul Local al municipiului Alba 
Iulia; 
- raportul de evaluare al imobilului teren situat in Alba Iulia str. Crisanei (Partizanilor) nr. 1, 
intocmit de S.C. Axa Consult S.R.L. Alba Iulia;  
- raportul de evaluare a terenurilor propuse pentru schimbul de terenuri intocmit de expert tehnic 
evaluator Cretiu Marian. 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economică şi 
administrarea domeniului public şi privat. 
 Vazând Hotararea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 370 din 30 octombrie 
2007 
 Având in vedere prevederile: 
• art. 91-(1), lit. “c” si art. 121 –(4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată ; 
• Legii  nr. 213/1998 privind proprietatea  publică şi regimul juridic  al acesteia; 
• Legii nr.7/1996  a cadastrului si publicitatii  imobiliare ; 
• Ordinului nr. 634 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru  şi Publicitate 
Imobiliară pentru aprobarea regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara. 
 In temeiul  art. 97-(1) si  art. 115 –(1), litera c – din Legea nr.215 /2001 a administraţiei 
publice locale republicată,  adoptă prezenta : 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art. 1. Se insusesc rapoartele de evaluare al imobilelor situate in municipiul Alba Iulia, str. 
Decebal f.n., respectiv str. Crisanei (Partizanilor) nr. 1, intocmite de expert evaluator Cretiu 
Marian si S.C. Axa Consult S.R.L.; 
 Art. 2 Se aprobă dezlipirea suprafaţei de teren in suprafata de 1235 mp. cu categoria de 
folosinta gradina din imobilul situat în municipiul Alba Iulia str. Crisanei (Partizanilor) nr. 1, înscris 
în C.F. nr. 32924  şi identificat cu nr. topografice 1655/2/1/1/2  1656/2/1/1/2, conform 
documentaţiei tehnice, cuprinsa in anexa prezentei hotărâri în : 
- lotul 1, având destinatia curte identificat cu nr. topo. 1655/2/1/1/2/1  1656/2/1/1/2/1, în suprafaţă 
de 925 mp.; 
- lotul 2, avand destinatia gradina identificata cu nr. topo. 1655/2/1/1/2/2  1656/2/1/1/2/2, în 
suprafaţă de  1235 mp. ; 



 Art. 3 – (1). Imobilul teren şi centrală termică identificat cu nr. topografice 1655/2/1/1/1/2  
1656/2/1/1/1/2 în suprafaţă de 1235 mp. se trece din domeniul public al judetului Alba in domeniul 
privat al judetului Alba si administrarea Consiliului Judetean Alba ; 
                 (2). Se va solicita inscrierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
dreptului de proprietate pentru imobilul identificat în alineatul (1), în favoarea domeniului privat al 
judetului Alba. 
 Art.4 Se aproba schimbul de imobile intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al 
municipiului Alba Iulia respectiv: 
– Consiliul judetean Alba predă Consiliului local al municipiului Alba Iulia imobilul teren în 

suprafată totală de 1235 mp.  şi  cladirea fostei centrale termice, identificat cu nr. topo. 
1655/2/1/1/2/2  1656/2/1/1/2/2 situat in municipiul Alba Iulia, str. Crisanei (Partizanilor) nr. 1, 
şi primeşte terenul in suprafata de 556 mp. situat in Alba Iulia, str. Decebal f.n. 

– Consiliul local al municipiului Alba Iulia predă terenul in suprafata de 556 mp. situat in Alba 
Iulia, str. Decebal f.n. şi primeşte imobilul teren în suprafată totală de 1235 mp.şi  cladirea 
fostei centrale termice,  identificat cu nr. topo. 1655/2/1/1/2/2  1656/2/1/1/2/2 situat in 
municipiul Alba Iulia, str. Crisanei (Partizanilor) nr. 1 

 
Prezenta hotarare se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Consiliului Local al municipiului Alba Iulia ; 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
- Direcţiei tehnice; 
- Arhitect şef; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie 
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