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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul 

privat în domeniul public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 11111/17.06.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al 

judeţului Alba; 

- Solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba transmisă cu adresa nr. 

6958/05.06.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 10409/08.06.2015. 

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),  (5) pct. 2, art. 119 şi art. 120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 8-(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 39/2009 privind aprobarea trecerii unui bun imobil din 

domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării 

acestuia; 

- Protocolului de predare-preluare nr. 2678-2509/2014 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pentru imobilul din municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazul, nr. 2, proprietate privată a judeţului 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 aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba, a imobilului 

“Clădire birouri”, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, compus din clădire cu 

suprafaţa construită de 76 mp şi teren aferent în suprafaţă de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 Alba Iulia, 

cu nr. cadastral 5968, 5698-C1 şi nr. top. 2005/2, provenită din conversia C.F. nr. 913 Alba Iulia, imobil 

aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 



Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 39/2009, se revocă. 

Art. 3. Direcţia gestionarea patrimoniului 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; 

- 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  

                                                      Dana POTOPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrud, 25 iunie 2015 
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