
ROMANIA 

JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 

privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenului situat in orasul Cugir, str. Victoriei nr. 14  aflat in 

patrimoniul S.C. Cugireana S.A., cu sediul in orasul Cugir, str. Victoriei nr. 14 

  

 Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta extraordinara din 24 februarie 2005; 

 Luind in dezbatere: 

- proiectul de hotarare privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de 

proprietate asupra terenului situat in orasul Cugir, str. Victoriei nr. 14  aflat in patrimoniul S.C. 

Cugireana S.A., cu sediul in orasul Cugir, str. Victoriei nr. 14; 

- raportul de specialitate nr. 1220/2005 al Arhitectului sef  privind avizarea documentatiei de 

stabilire si evaluarea terenului situat in orasul Cugir, str. Victoriei nr. 14 aflat in patrimoniul S.C. 

Cugireana S.A., si propunerea privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de 

proprietate; 

- avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – „Amenajarea teritoriului, urbanism, infrastructura si 

mediu”. 

 Avand in vedere prevederile: 

• art. 104, - (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile 

comerciale cu capital de stat; 

• art. 2 din Criteriile nr. 2665 si nr. 1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea 

terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat, emise de Ministerul Economiei si 

Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu modificarile si 

completarile ulterioare inregistrate sub nr. 21541 si 8392 NN la data de 15 octombrie 1998, date 

in vederea aplicarii Hotararii Guvernului nr. 834/1991; 

           in temeiul art. 109 (1) din Legea admnistratiei publice locale nr. 215/2001 adopta prezenta 

 

H O T A R A R E 

 

 Art. unic  Se aproba eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra  

terenului situat in situat in orasul Cugir, str. Victoriei nr. 14, pentru suprafata de 21670,28 mp., 

aflat in patrimoniul S.C. Cugireana S.A., potrivit documentatiei tehnice parte componenta a 

prezentei hotarari. 

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul oficial al judetului Alba, si se comunica: 

- Prefecturii judetului Alba; 

- Directiei de dezvoltare si bugete; 

- Directiei tehnice; 

- Arhitecului sef; 

- Directiei juridica si cancelarie. 

 

PRESEDINTE, 

       Ion Dumitrel          

                                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                                                                               SECRETAR GENERAL 

                                                                                       Mariana Hurbean 
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