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HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia,  

pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

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

data de 29 iulie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al 

Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - 

teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului 

Județean Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 16263/21 iulie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii și 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. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 867 - 870  din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executărilor lucrărilor de construcție, 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 încuviințează cererea adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, 

pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, situate administrativ în Municipiul Alba 

Iulia, str. Muzeului, f.n., înscrise în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr. 

115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197 

mp, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în  administrarea Consiliului 

Județean Alba, în vederea implementării Proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala 

Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”. 
Art. 2. Dreptul de administrare se va constitui în favoarea Consiliului Județean Alba 

pentru o perioada de 10 ani. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local 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 Municipiului Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, 

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. 179 

Alba Iulia, 29 iulie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 

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: 31                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0               Abţineri de la vot: 0 


