
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Comunei Lopadea Nouă 

și din administrarea Consiliului Local al Comunei  Lopadea Nouă,  

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

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință 

în data de 27 noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 -  proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al 

Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului Local al Comunei  Lopadea Nouă, în 

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

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil 

din domeniul public al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului Local al Comunei  

Lopadea Nouă, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

           - raportul de specialitate nr. 25983/19 noiembrie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- raportul  nr. 25924 din 19  noiembrie  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 174/2020  privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public 

al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în 

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

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Lopadea Nouă  nr. 55/2020  privind aprobarea 

transmiterii unui imobil, din domeniul public al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea 

Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba;  

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3,  art. 289  alin. 2 și art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin. 7 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

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, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE  

 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea bunului imobil - teren situat administrativ în Comuna Lopadea 

Nouă, sat aparţinător Ocnișoara, judeţul Alba,  înscris în CF 71820 Lopadea Nouă, compus din 

teren în suprafaţă de 26.367 mp şi construcția C1 - fântână în suprafaţă totală construită de 9 mp., 
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din domeniul public al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei 

Lopadea Nouă, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, 

în vederea edificării obiectivului de interes județean Băile Sărate Ocnișoara - Județul Alba. 

Art. 2. Se declară bunul imobil identificat la art. 1 ca bun de interes public județean. 

Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la poziţia 

cu nr. crt. 232, având datele de identificare prevăzute în anexă - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între cele două autorităţi ale administraţiei publice locale.  

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

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului 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; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al 

Comunei Lopadea Nouă, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 288 

Alba Iulia, 27 noiembrie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2, art. 139 

alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                          Abţineri de la vot: 0   
   



 

 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. nr. 288 din 27 noiembrie  2020 

Datele de identificare  

            a bunului imobil care se cuprinde la pozițiile cu nr. crt. 232 în 

 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

232 1.6.2. Teren  extravilan in 

localitatea Ocnișoara 

Imobil – teren extravilan în loc Ocnișoara - Câmp de sare și construcții 

anexă – fântână cu sare, județul Alba, înscris în CF 71820 Lopadea 

Nouă, nr top 457 compus din: 

- teren în suprafaţă de 26.367  mp. categoria de folosință – curți 

construcții, 

- C1 -  fântână cu sare în suprafață de 9 mp. 

Cota actuală de proprietate este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

 

  

2020 26.367 Domeniul public 

al Județului Alba  

în cota de 1/1 

potrivit HCJ nr. 

194/2020, a  

HCL Lopadea 

Nouă  nr. 

55/2020 și a 

HCJ Alba nr. … 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

                   Contrasemnează 

   Preşedinte:                     Secretarul general al  judeţului:              Membri: 

   Ion DUMITREL            Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

 

                            Marian Florin AITAI  

 

                            Ioan BODEA  

 

               Liliana NEGRUȚ 

   Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN  

 

                                                                     Radu Octavian NEAG




