
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transmiterii imobilului “clădire - parţial”, situat în municipiul Blaj, 
str. Timotei Cipariu bl. T6, din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al  

Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj 
 
 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie 2011; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului 
“clădire - parţial”, situat în municipiul Blaj, str. Timotei Cipariu bl. T6, din domeniul 
public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public 
al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj; 

- Raportul de specialitate nr. 11557/12.09.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului “clădire - parţial”, situat în 
municipiul Blaj, str. Timotei Cipariu bl. T6, din domeniul public al judeţului Alba şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia 
de sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 
judeţului. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c), art. 119 şi art. 120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Art. 9 – (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art. 97 şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1.  Se aprobă transmiterea imobilului “clădire - parţial”, situat în municipiul Blaj, 
str. Timotei Cipariu bl. T6, compus din S parţial + P parţial + Etaj I, în suprafaţă utilă totală de 
774,80 mp, înscris în C.F. nr. 70009-C1-U2 Blaj, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 
2523 Blaj Oraş, din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean 
Alba în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Blaj, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Predarea-preluarea imobilului de la art. 1, se face prin Protocol de predare-
preluare, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor 
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; 
- Secretariatului General al Guvernului României; 
- Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
- Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

 
 

                   Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

     Mariana HURBEAN 
              

 
Alba Iulia, 29 septembrie 2011 
Nr. 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  

                       la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

                   nr. 174 din 29 septembrie 2011 

 

 

DATELE  DE IDENTIFICARE 

ale imobilului care se transmite din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului 

şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al  

Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj 

 
 

Denumirea şi locul 
unde este situat 

imobilul 

Persoana juridică de 
la care se transmite 

imobilul 
/ 

C.U.I. 

Persoana juridică la 
care se transmite 

imobilul 
 

Caracteristicile 
imobilului 

Codul de clasificare 
conform H.G. nr. 

1705/2006 

Valoare de inventar 
 

- lei - 

Clădire – parţial, din 

construcţie edificată în 

regim S+P+3E, 

municipiul Blaj, str. 

Timotei Cipariu bl. T6, 

judeţul Alba 

Judeţul Alba 

 şi din administrarea 

Consiliului Judeţean 

Alba 

4562583 

Statul român  

şi în administrarea 

Ministerului Public - 

Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie, cu destinaţia 

de sediu al Parchetului 

de pe lângă Judecătoria 

Blaj 

Compus din S parţial + 

P parţial + Etaj I, în 

suprafaţa utilă totală de 

774,80 mp, înscris în 

C.F.  nr. 70009-C1-U2 

Blaj, provenită din 

conversia de pe hârtie a 

C.F. nr. 2523 Blaj Oraş 

8.29.10. 807.911,73 
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