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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice a judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii Alba, în vederea achiziţionării 

terenului în suprafaţă totală de 2.204 mp, situat în jurul imobilului din Municipiul Alba Iulia, 

b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a judeţului 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 aprobarea participării la licitaţia publică 

organizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Alba/AFP Contribuabili 

Mijlocii Alba, în vederea achiziţionării terenului în suprafaţă totală de 2.204 mp, situat în jurul 

imobilului din Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a 

judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 7617/23.05.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată de Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice a judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii Alba, în vederea 

achiziţionării terenului în suprafaţă totală de 2.204 mp, situat în jurul imobilului din Municipiul 

Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a judeţului Alba. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

Ţinând cont prevederile: 

- Art. 91, alin. (1) lit. c) şi d), alin. (5) pct. 2, art. 119, art. 120 şi art. 123, alin (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 34 din 25 februarie 2013 privind aprobarea bugetului 

general al judeţului Alba, bugetului propriu al judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2013 – Anexa nr. 33 “b”. 

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 participarea Judeţului Alba - prin Consiliul Judeţean Alba, la licitaţia 

publică organizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Alba/AFP Contribuabili 

Mijlocii Alba, în vederea achiziţionării bunurilor imobile - Platforme asfaltate cu destinaţia 

construcţii industriale şi edilitare, teren intravilan în suprafaţă de 1.273 mp înscris în C.F. nr. 75443 

Alba Iulia cu nr. top. 4354/7/1/2 şi teren intravilan în suprafaţă de 931 mp înscris în C.F. nr. 75444 

Alba Iulia cu nr. top. 4354/7/1/3, situate în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

Judeţul Alba, reprezentând terenul în suprafaţă totală de 2.204 mp, situat în jurul imobilului din 

Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a judeţului Alba. 

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Ioan BODEA, având funcţia de Director executiv în cadrul 

Direcţiei relaţii publice şi informatică, să participe la licitaţie din partea Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 3. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia 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; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- 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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