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HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al comunei Săsciori pentru transmiterea 

unor terenuri necesare funcţionării Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s, din 

domeniul public al comunei Săsciori şi din administrarea Consiliului Local al comunei Săsciori, în 

domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 30 mai 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al 

comunei Săsciori pentru transmiterea unor terenuri necesare funcţionării Staţiei de tratare a apei 

Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s, din domeniul public al comunei Săsciori şi din administrarea Consiliului 

Local al comunei Săsciori, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 7396/21.05.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al comunei Săsciori pentru 

transmiterea unor terenuri necesare funcţionării Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s, 

din domeniul public al comunei Săsciori şi din administrarea Consiliului Local al comunei Săsciori, în 

domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 3-(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor cale alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor 

– Anexa 1, lit. c); 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 privind modificarea şi completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 46/2001 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 - Anexa nr. 3, poziţia cu 

nr. crt. 142. 



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. Unic. Se aprobă încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al comunei Săsciori pentru 

transmiterea unor terenuri necesare funcţionării Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s, din 

domeniul public al comunei Săsciori şi din administrarea Consiliului Local al comunei Săsciori, în 

domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează: 

- teren aferent Staţiei, în suprafaţă de 24.408 mp, înscris în C.F. nr. 70509 Săsciori cu nr. cadastral 

70509; 

- drum de acces Staţie, în suprafaţă de 5.802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 Săsciori cu nr. cadastral 

70488; 

- teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3.331 mp, înscris în C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. 

cadastral 70487. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Consiliului Local al comunei Săsciori; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                         
                   Mariana HURBEAN 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetatea de Baltă, 30 mai 2013 
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