
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor - casă şi teren - 

monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, 

nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 Alba Iulia şi CF nr. 81071 Alba Iulia 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 26 septembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor 

- casă şi teren - monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George 

Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 Alba Iuliaşi CF nr. 81071 Alba Iulia, 

înregistrat cu nr. 20528/25 septembrie 2019; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor - casă şi teren - monumente istorice, situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 Alba 

Iuliaşi CF nr. 81071 Alba Iulia, înregistrat cu nr. 20528/25 septembrie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 20560/25 septembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1216/24 septembrie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20417/24 septembrie 2019. 

Analizând raportul nr. 20512/25 septembrie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii 

achiziţionării imobilelor monument istoric. 

 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. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

asupra imobilelor, casă şi teren, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George 

Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, proprietar Tipi Irina, în cotă de 1/1 părţi, înscrise în CF nr. 81068 

Alba Iulia şi CF nr. 81071 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 711 mp., CF nr. 81068 Alba Iulia, 

în suprafaţă  de 286 mp., și CF nr. 81071 Alba Iulia, în suprafaţă de 425 mp., monumente 

istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015, situl arheologic de la Alba Iulia - 
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Aşezarea civilă, monument istoric, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, şi în Ansamblul urban 

str. George Coşbuc, nr. crt. 212, cod AB-II-a-B-00092, conform documentaţiei transmise de 

către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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 administraţie publică, Direcției gestionarea 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 206 

Alba Iulia, 26 septembrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 






















