
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 29 august 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al judeţului Alba;   

- Raportul de specialitate nr. 13515/28.08.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului 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) şi (5) lit. a), pct. 4 şi 10 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Blaj nr. 155/27.08.2013 privind aprobarea transmiterii 

cotei de ½ din imobilul situat la etajul “Palatului Cultural” din Municipiul Blaj, Piaţa 1848, nr. 7, 

Judeţul Alba, înscris sub denumirea de “Apartamentul nr. 2”, în C.F. nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. 

cadastral 71876-C1-U2, din domeniul public al municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului 

Local al municipiului Blaj, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Alba. 

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 declară apartenenţa la domeniul public al judeţului Alba, a cotei de ½ din imobilul 

situat la etajul “Palatului Cultural” din Municipiul Blaj, Piaţa 1848, nr. 7, Judeţul Alba, înscris sub 

denumirea de “Apartamentul nr. 2”, în C.F. nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U2, 

respectiv a cotei de ½ din suprafaţa utilă, din cotele părţi comune şi din cotele de teren aferente 

“Apartamentului nr. 2”. 



Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea provizorie în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate asupra cotei de ½ din bunul imobil, identificat la art. 1 din 

prezenta hotărâre, în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a dreptului de administrare în 

favoarea Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 3.  Poziţia cu nr. crt. 199 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, se modifică potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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; 

- Consiliului Local al municipiului Blaj; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
         Contrasemnează, 

                                                               p.SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                      Liliana NEGRUŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29 august 2013 

Nr.143 



                                                                                                                                                                           Anexa     
                                  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                                     nr. 143din 29 august 2013 

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale imobilului cuprins la poziţia cu nr. crt. 199 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba  

 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile  
Nr 
Crt 

Codul  
de  

Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii sau, 

după caz, al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
199 1.6.2. Palatul  

Cultural Blaj - parţial 
şi terenul aferent 

Imobil situat administrativ în Municipiul Blaj, Piaţa 1848, nr. 7, 
Judeţul Alba, cuprinzând cota actuală de proprietate de ½, din: 

- Parterul clădirii cu suprafaţa construită de 996 mp, înscris sub
denumirea de “Apartamenul nr. 1” în C.F. nr. 71876-C1-U1 
Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U1, având suprafaţa utilă 
totală de 806,06 mp, 20836/40916 cote părţi din suprafaţa de 
folosinţă comună şi 6381/12530 cote părţi din terenul aferent 
imobilului, în suprafaţă de 1.253 mp; 

- Etajul clădirii cu suprafaţa construită de 996 mp, înscris sub 
denumirea de “Apartamenul nr. 2” în C.F. nr. 71876-C1-U2 
Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U2, având suprafaţa utilă 
totală de 776,78 mp, 20080/40916 cote părţi din suprafaţa de 
folosinţă comună şi 6149/12530 cote părţi din terenul aferent 
imobilului, în suprafaţă de 1.253 mp. 

 
Vecinătăţi: 
La Nord - Piaţa 1848 
La Sud – Proprietăţi private 
La Vest – Str. Petru Pavel Aron 
La Est – Căminul pentru persoane vârstnice Blaj 

2013 25.000 Domeniul public al 
judeţului Alba 
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