
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la  

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, asupra imobilului “Curte”, aparţinător 
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 noiembrie 2011; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de 
administrare de la Consiliul Judeţean Alba la Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, 
asupra imobilului “Curte”, aparţinător Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Raportul de specialitate nr. 14584/15.11.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare de la Consiliul 
Judeţean Alba la  Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, asupra imobilului “Curte”, 
aparţinător Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

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. 91– (4) lit. a), art. 119, art. 120 şi art. 123-(1) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, 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 retrage dreptul de administrare al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, asupra 
terenului “Curte”, în suprafaţă de 830 mp, aparţinător imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, 
Str. Mihai Viteazu nr. 14, înscris în C.F. 81130 Alba Iulia, cu nr. cadastral 81130, proprietate 
publică a judeţului Alba, identificat potrivit Planului de situaţie din anexa – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la 
Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, asupra terenului menţionat la art. 1 din prezenta 
hotărâre, în vederea implementării proiectului “Reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia – 
Fortificaţia de Tip Vauban – Căi de acces, iluminat exterior şi mobilier urban, zona interioară”. 

Art. 3. Direcţia relaţii publice şi informatică 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; 
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
- Consiliului Local al municipiului Alba Iulia; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                   Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

     Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 17 noiembrie 2011 
Nr. 212 
 
Nota:Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare consilii 
locale din cadrul Consiliului judetean Alba 


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA
	CONSILIUL JUDEŢEAN  

	HOTĂRÂRE
	Art. 1. Se retrage dreptul de administrare al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, asupra terenului “Curte”, în suprafaţă de 830 mp, aparţinător imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu nr. 14, înscris în C.F. 81130 Alba Iulia, cu nr. cadastral 81130, proprietate publică a judeţului Alba, identificat potrivit Planului de situaţie din anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri.
	     Mariana HURBEAN



