
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Alba 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2007; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba; 
- Raportul nr. 15431/12.12.2007 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind modificarea 
şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba. 
Văzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului Alba. 
Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;  
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legii nr.7/1996  a  cadastrului şi publicităţii  imobiliare, republicată; 
În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, adoptă prezenta: 
                                                    
                                                                   HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se modifică şi se completează poziţia cu nr. crt. 7  “Construcţii în care îşi are sediul 
Teatrul de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia şi terenul aferent”, din Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba, după cum urmează: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situate în municipul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu 
nr. 3, înscrise în CF nr. 460 Alba Iulia, sub nr. ord. A +10, nr. top. 978/2/2/2/2/2. Construcţie şi 
extinderi, în regim de înălţime P, realizate din zidărie de cărămidă, planşee din beton armat, 
şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă. Suprafaţa totală construită la sol este de 617,98 mp. Teren 
aferent în suprafaţă totală de 834 mp.    

Vecinătăţi: la N – SC Romtelecom SA, la S – str. Andrei Mureşanu, la E – SC Parc SA,         
la V – SC Romtelecom SA “ ; 
- coloana 6 va avea următorul cuprins: "Statul Român – proprietar în cotă de 1/1 părţi în baza 

sentinţei civile nr. 5940/1998 a judecătoriei Alba şi a încheierii nr. 5248/1998”. 
Art.2. Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea 

dreptului de proprietate asupra imobilului de la art. 1 în favoarea Domeniului public al judeţului 
Alba. 

Art.3. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică : 
-  Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE, 
     Ion DUMITREL 
                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
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