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HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea/dezlipirea unei parcele de teren din imobilul 
situat administrativ în Cugir, Str. Victoriei, nr. 8 A, Judeţul Alba 

 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iulie 2009; 
 Luând în dezbatere: 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea /dezlipirea unei parcele 
de teren din imobilul situat administrativ in Cugir, str. Victoriei, nr. 8 A. 
 Raportul de specialitate nr. 9299/16.07.2009 al Direcţiei dezvoltare şi bugete pentru aprobarea documentaţiei 
tehnice privind dezmembrarea/dezlipirea unei parcele de teren din imobilul situat administrativ in oraşul Cugir, str. 
Victoriei, nr.8 A, Judeţul Alba. 

 Documentaţia cadastrala de dezlipire – Plan de amplasament si delimitare a imobilului situat in oraşul Cugir, 
str. Victoriei, nr.8 A, Judeţul Alba cu propunerea de dezlipire. 

Văzând   avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – de Administrare publică locală, juridică şi ordine 
publică.  

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 - (2), lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare,republicata; 

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

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnica privind dezmembrare/dezlipirea unei parcele din imobilului situat 
administrativ in oraşul Cugir, Str. Victoriei, nr.8A, Judeţul Alba  aflat in domeniul privat al Judeţului Alba si in 
administrarea Societăţii Comerciale Parcul Industrial Cugir SA, înscris în Cartea Funciară            nr. 70244 a oraşului 
Cugir, provenind din conversia de pe hârtie a Cărţii Funciare nr. 14577 Cugir, sub        nr. top. 4255/2/7, 
4255/4/4/3,4255/2/16/4, ipotecate in favoarea CEC Bank SA Sucursala Alba Iulia - potrivit anexei parte integrala a 
prezentei hotărâri.  

Art.2. In urma dezlipirii se creează doua loturi, după cum urmează: 
-  lotul nr.1 – sub nr. top nou  4255/2/7/1, 4255/4/4/3/1, 4255/2/16/4/1 si nr. cadastral 70413, dat de O.C.P.I. 

Alba, in suprafaţa totala de 1112 mp.,având categoria de folosinţa curţii construcţii, lot pe care nu se va înscrie ipotecă. 
- lotul nr.2 – sub nr. top nou 4255/2/7/2, 4255/4/4/3/2, 4255/2/16/4/2 si nr. cadastral 70414, dat de O.C.P.I. 

Alba, in suprafaţa totala de 618 mp, având categoria de folosinţa curţii construcţii si construcţiile :    - C1, având 
nr.top.4255/2/7 (construcţii industriale si edilitare-sediu administrativ in suprafaţa măsurata de 576 mp) - C2, având nr. 
top. 4255/4/4/3, (construcţii industriale si edilitare - rampa din beton intrare magazie, in suprafaţa măsurata de 7 mp.), 
afectat de ipoteca până la rambursarea creditului. 

Art.3. Se solicita Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara  înscrierea operaţiunii de dezlipire, potrivit 
art. 1 si art. 2 din prezenta hotărâre. 
  Art.4. Se împuterniceşte domnul Muntean Emil, Administratorul unic al Societăţii comerciale  
„ Parcul Industrial Cugir” S.A să îndeplinească formalităţile legale referitoare la Publicitatea Imobiliară. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
                         - Instituţiei prefectului – judeţul  Alba; 
                         - Societăţii comerciale „ Parcul Industrial Cugir „ S.A.; 
                         - Sucursalei CEC Bank  Alba Iulia, 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate. 
                    
 
 PREŞEDINTE,                                                                                    Contrasemnează, 
  Ion Dumitrel                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                    Mariana Hurbean    
 
 
Alba Iulia, 30.07.2009 
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