
 
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind încuviinţarea cererii adresate Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile 
din domeniul public al Statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în 

domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba 
 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 iulie 2013; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Guvernului 

României pentru trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale de Meteorologie în domeniul public al Judeţului Alba şi în  administrarea 
Consiliului Judeţean Alba; 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei juridică şi administraţie publică şi al Direcţiei relaţii 
publice şi informatică nr. 11285/19.07.2013.                                                              

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 -  amenajarea teritoriului, 
investitii, turism, mediu si gestiunea patrimoniului judetului; 

Având în vedere prevederile : 
- art. 9 alin. (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Articol unic. Se încuviinţează cererea ce se va adresa Guvernului României pentru trecerea din 
domeniul public al Statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în domeniul 
public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba a imobilului compus din teren şi 
construcţii, în suprafaţă de 9514 mp., situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeş, în locul 
denumit „Glod”, judeţul Alba, înscris în Cartea Funciară nr.75657 Sebeş, cu nr. top 7826/2/1-7829-
7833/3, având datele de identificare prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

  
 
 
PREŞEDINTE                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                       Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29 iulie 2013 
Nr.131 




	H.131
	Anexa H.131

