
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor terenuri - monumente 

istorice situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilelor teren intravilan în suprafaţă de 2957 mp. înscris în CF 73757 Roșia Montană sub nr. 

top. 2484/2/1/5 şi teren extravilan în suprafaţă de 2555 mp. înscris în CF 73759 Roșia Montană 

sub nr. top. 2484/2/1/4,  situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul 

Alba, monumente istorice; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor teren intravilan în suprafaţă de 2957 mp. înscris în CF 73757 Roșia 

Montană sub nr. top. 2484/2/1/5 şi teren extravilan în suprafaţă de 2555 mp. înscris în CF 73759 

Roșia Montană sub nr. top. 2484/2/1/4,  situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat 

Ignăţeşti, judeţul Alba, monumente istorice; 

- raportul de specialitate nr. 511/11 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 11/9 ianuarie 2017 a Direcţiei Judeţene de pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 449/10 ianuarie 2017. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și 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 şi art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra 

imobilelor terenuri situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat Ignăţeşti, judeţul Alba, 

având ca proprietar pe doamna Pantea Elena în cotă de 1/1 părţi, imobile înscrise în Lista 

Monumentelor Istorice 2015, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic Alburnus Maior - 

Roşia Montană, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00065, cu datele de identificare: CF nr. 73757 Roșia 

Montană, nr. top. 2484/2/1/5 teren intravilan, respectiv CF nr. 73759 Roșia Montană, nr. top. 

2484/2/1/4 teren extravilan, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene 

pentru Cultură Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 


