
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Alba și administrarea        

Consiliului Județean Alba în domeniul public al orașului Abrud  

și administrarea Consiliului local al orașului Abrud 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al orașului Abrud  și administrarea 

Consiliului local al orașului Abrud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul 

public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al 

orașului Abrud  și administrarea Consiliului local al orașului Abrud; 

- raportul de specialitate nr. 17922/11 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 14012/28 septembrie 2016 a Primăriei orașului Abrud înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17006/28 septembrie 2016, împreună cu Hotărârea 

Consiliului local al orașului Abrud nr. 13/20 februarie 2014). 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, (poziția cu nr. crt. 137); 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea imobilului situat administrativ în orașul Abrud, str. Avram 

Iancu nr. 1A, județul Alba, înscris în CF nr. 72756 Abrud cu nr. cad. 72756 și 72756 – C1 și nr. 

top 2887/1/2/1,  compus din magazie, birouri (corp A) în suprafață de 107 mp și terenul aferent – 

curte în suprafață de 124 mp, din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului 

Județean Alba în domeniul public al orașului Abrud  și administrarea Consiliului local al orașului 

Abrud. 

Art. 2. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Consiliului local al orașului Abrud, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

         CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
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Alba Iulia, 27 octombrie  2016 


