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HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 30 ianuarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 885/21.01.2014 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba. 

Luând în considerare: 

- Sentinţa Civilă nr. 2896/2013 a Judecătoriei Alba Iulia, cu privire la rectificarea suprafeţei de teren 

de la 834 mp la suprafaţa reală de 1.010 mp, aferentă imobilului “Teatrul de Păpuşi “Prichindel” 

Alba Iulia” şi extrasul de Carte Funciară nr. 39797 Alba Iulia. 

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; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 

documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin 

Ordinul 785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa     

nr. 1, poziţia cu nr. crt. 7; 

- 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. 



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.  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, atestat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

- la poziţia nr. 7, referitoare la Teatrul de Păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, coloana nr. 3 va avea 

următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu,     

nr. 3, înscris în C.F. nr. 39797 Alba Iulia, cu nr. cadastral 89617, 89617-C1 şi nr. top. 

978/2/2/2/2/2, compus din: Clădire, edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşee din beton armat, şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa totală 

construită de 647,51 mp, cuprinzând: Construcţia veche, în suprafaţă de 369,40 mp şi Extindere, în 

suprafaţă de 278,11 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.010 mp. Vecinătăţi: Est – S.C. Parc 

S.A., Nord – S.C. Romtelecom  S.A., Vest – S.C. Romtelecom  S.A., Sud - Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie Alba.” 

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

comunică: 

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Teatrului de Păpuşi “Prichindel” Alba Iulia; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                             

 Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 30 ianuarie 2014 
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