
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului teren  

intravilan  identificat prin CF nr. 105514 Alba Iulia și CF nr. 92811 Alba Iulia 

 - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, 

 judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra 

imobilului teren intravilan identificat prin CF Alba Iulia 105514 și CF Alba Iulia 92811 - 

monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren intravilan identificat prin CF Alba Iulia 105514 și CF Alba 

Iulia 92811 - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, 

judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14472/04 august 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 884/02 august 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14.319/02 august 2017; 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- 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 

imobilului teren intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul 

Alba, identificat prin CF Alba Iulia nr. 105514, nr. cad/top. 2070/1/1/2, 2071/1/1/2, 2072/1/1/2, 

în suprafaţă de 712 mp., şi CF Alba Iulia nr. 92811, nr. cad/top. 2070/1/3/2, 2071/1/3/2, 

2072/1/3/2, în suprafaţă de 138 mp., proprietari Cristea Rodica și Cristea Bogdan-Sorin, înscris 

în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A, Aşezare civilă, cod LMI 2015 

AB-I-m-A-00001.02, 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 juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

Nr. 257 

Alba Iulia, 24 august 2017 


