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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea emiterii unui acord de vecinatate 

 
 
 
 
 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2009; 

 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea emiterii unui acord de vecinatate; 
- Raportul nr. 16243/14.12.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea emiterii unui 

acord de vecinatate. 
Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea şi 
amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c) 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.  

În temeiul art. 97- (1) şi art.115- (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
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Art.Unic.  Se aprobă emiterea acordului de vecinătate, solicitat de către domnul Haţegan Cornel, pentru 

reglementarea situaţiei de Carte funciară, rectificare de suprafaţă a proprietăţii sale aflată în vecinătatea DJ 107, 
proprietate publică a judeţului Alba, identificat potrivit Planului de amplasament şi delimitare, prezentat în anexa - 
parte integrantă a prezentei hotărâri.          

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Arhitectului şef; 
- Domnului Haţegan Cornel. 
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                     Contrasemnează, 
                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                   Mariana HURBEAN 
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Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro 


