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HOTĂRÂRE 

privind  preluarea unui bun imobil – teren din domeniul public al Municipiului 

Aiud şi din administrarea Consiliului local Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind  preluarea unui bun imobil – teren din domeniul public al 

Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului local Aiud în domeniul public al Judeţului 

Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  preluarea unui bun imobil – teren 

din domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului local Aiud în 

domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19421/3 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 190/27 octombrie 2016 privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Local al municipiului Aiud, pentru transmiterea unui imobil, din 

domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local Aiud, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local Aiud nr. 269/27 octombrie 2016 privind transmiterea din 

domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Județului Alba și in administrarea Consiliului Județean Alba a 

terenului înscris în CF 91331 Aiud cu nr. cadastral 91331 în suprafață de 1964 mp, având 

categoria de folosință drum (strada Avram Iancu). 

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; 

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

ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 preluarea bunului imobil situat administrativ în municipiul Aiud, 

județul Alba, înscris în CF nr. 91331 Aiud cu nr. cadastral 91331 în suprafață de 1964 mp, având 

categoria de folosinţă drum (strada Avram Iancu) din domeniul public al municipiului Aiud în 

domeniul public al Judeţului Alba. 



Art. 2. Predarea-preluarea bunului imobil se face pe bază de protocol încheiat între părțile 

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

Art. 3.  Inventarul bunurilor proprietății publice a Județului Alba se va modifica în mod 

corespunzător. 

Art. 4. Se vor efectua demersurile necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară, categoria 

drum judeţean. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice 

şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Nr. 213 

Alba Iulia,  7 noiembrie 2016  


