
ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.93/2019 

Privind atribuire in proprietate a suprafetelor de teren conform 

art.36 din Legea nr.18/91 republicata, proprietarilor de constructii 

 

          Consiliul local al oraşului Teiuş, judetul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 

noiembrie 2019, şedinţă publică. 

           Luând în dezbatere: 

          -proiectul de hotărâre privind  atribuire teren la art.36 din Legea nr.18/1991 republicată, 

proprietarilor de construcţii. 

           -referatul de aprobare nr.16055/20.11.2019 la proiectul de hotărâre privind atribuire teren la 

art.36 din Legea nr.18/1991 republicată, proprietarilor de construcţii. 

           -raportul nr.16057/20.11.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraş Teiuş şi cererea solicitanţilor (proprietari ai construcţiilor şi deţinători ai 

dreptului de folosinţă asupra terenului aferent construcţiilor)  

           -avizul nr.16415/27.11.2019 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul 

Consiliului local oraș Teiuș 

            În temeiul prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, legea fondului funciar şi 

art.129 alin.2,lit.c, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

În  temeiul  art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Â R E 

 

                  Art.1. Propune Prefectului  judeţului Alba, să atribuie în proprietate solicitanţilor 

(proprietari ai construcţiilor şi actuali titulari ai dreptului de folosinţă asupra terenului aferent 

construcţiilor) terenul în suprafaţă, respectiv nr.CF şi nr.top indicat în dreptul fiecărui solicitant din 

tabelul anexă. 

                 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                  Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

                 Prezenta hotărâre se va comunica: 

                  - Instituţiei Prefectului judeţul Alba 

                  - Primarului oraşului Teiuş 

                  - dosar şedinţă, dosar hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                      

                                                          Teiuș,27 noiembrie 2019 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier HARITON PAUL LUCIAN                            BARA  MARIA      
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CONSILIUL LOCAL                          ANEXA  LA  Hotărârea NR.93/2019 

ORAŞ TEIUŞ 

 

 

TABEL NOMINAL 

Cuprinzând propuneri pentru atribuire teren solicitat de 

Proprietarii de construcţii conform art.36 din Legea 

Nr.18/91 republicată 

       

 

 

 
Nr. 

crt. 

Nume si 

prenume 

Adresa solicitant Adresa 

teren 

Nr.CF Nr.top Supra 

Fata 

Mod 

dobândire 

construcţii 

1. Duțu Lucreția 

și soțul 

 Duțu Ion 

Alba Iulia,Calea Motilor  

nr.160,jud.Alba 

Sat Ampoița,nr.135 A 

com.Meteș,jud.Alba 

Teiuş, 

str.Avram 

Iancu,nr.57 

jud.Alba 

74729 588/11,  

590/11 

300 

mp 

construire 

  

 

 

 

                                        

                                        Teiuș,27 noiembrie 2019 
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