
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru întabularea dreptului de proprietate publică a judeţului 
Alba şi a dreptului de administrare al Consiliului judeţean Alba, asupra imobilului situat administrativ în satul Deal, 

str. Principală nr. 232, comuna Cîlnic, judeţul Alba 
 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru întabularea 
dreptului de proprietate publică a judeţului Alba şi a dreptului de administrare al Consiliului judeţean Alba, asupra 
imobilului situat administrativ în satul Deal, str. Principală nr. 232, comuna Cîlnic, judeţul Alba; 

- Raportul nr. 8960/10.07.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale pentru întabularea dreptului de proprietate publică a judeţului Alba şi a dreptului de administrare al Consiliului 
judeţean Alba, asupra imobilului situat administrativ în satul Deal, str. Principală nr. 232, comuna Cîlnic, judeţul Alba; 

- Documentaţia cadastrală de întabulare – Plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate situat în localitatea 
Deal, comuna Cîlnic, jud. Alba, înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr. 8138/25.06.2009. 

            Vāzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – Comisia de administraţie publicā localā, juridicā şi ordine publicā. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c) şi (4) lit. a), art. 119, art. 121 – (1) şi art. 123 – (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru 

aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în 
cartea funciară, modificat şi completat prin Ordinul nr. 134/2009 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 260 din 20 noiembrie 2008 privind cuprinderea imobilului “Clădire Primăria 
veche” situat administrativ în satul Deal, str. Principală nr. 232, comuna Cîlnic, judeţul Alba, în inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Alba. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
Art.1. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate 

publică a judeţului Alba şi a dreptului de administrare al Consiliului judeţean Alba asupra imobilului situat administrativ în 
satul Deal, str. Principală nr. 232, comuna Cîlnic, judeţul Alba – potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se solicită Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Sebeş, efectuarea operaţiunilor de înscriere în Cartea 
funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a dreptului de administrare al Consiliului 
judeţean Alba, asupra imobilulului identificat la art. 1, conform documentaţiei tehnice însuşite prin prezenta hotărâre, după 
cum urmează: 

1.  “Construcţii administrative şi social culturale”, în suprafaţă de 227 mp, înscris în C.F. nr. 70113 Cîlnic, nr. top. 
4279 ; 

2. “Teren”, în suprafaţă de 406 mp, înscris în C.F. nr. 70114 Cîlnic, nr. top. 4277/2; 
3.  “Teren”, în suprafaţă de 406 mp, înscris în C.F. nr. 70115 Cîlnic, nr. top. 4277/1; 
4. “Teren”, în suprafaţă de 327 mp, înscris în C.F. nr. 70116 Cîlnic, nr. top. 4280. 

Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 260/2008, se actualizează cu datele prevăzute în art. 1, 
urmând să aibă cuprinsul din anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Consiliului local al comunei Cîlnic; 
- Arhitectului şef; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE 

           Ion DUMITREL                                                                                Contrasemneazā, 
                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                        Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 30 iulie 2009 
Nr.122 
 
Nota: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului județean Alba www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%202%20H122.pdf�
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