
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei tehnice de publicitate imobiliară  a  imobilului 

Construcţii şi teren aferent, situat administrativ în satul Obreja nr. 190, comuna Mihalţ, 

judeţul Alba 

 
  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 iunie 2005; 

  Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei tehnice de 

publicitate imobiliară  a  imobilului Construcţii şi teren aferent, situat administrativ în satul 

Obreja nr. 190, comuna Mihalţ, judeţul Alba; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice de publicitate imobiliară  a  

imobilului Construcţii şi teren aferent, situat administrativ în satul Obreja nr. 190, comuna 

Mihalţ, judeţul Alba; 

- Raportul nr. 6105 / 10.06.2005 al Direcţiei tehnice privind aprobarea Documentaţiei tehnice 

de publicitate imobiliară  a  imobilului, construcţii şi teren aferent, situat administrativ în 

satul Obreja nr. 190, comuna Mihalţ, judeţul Alba; 

- Documentaţia tehnică de publicitate imobiliară a  imobilului, construcţii şi teren aferent, 

situat administrativ în satul Obreja nr. 190, comuna Mihalţ, judeţul Alba, înregistrată la 

Consiliul judeţean Alba sub nr. 4969/16.05.05.; 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 

 Având în vedere prevederile : 

- art.104, lit. “f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 

-     Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 209 / 29.11.2004 privind  aprobarea trecerii din 

domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat al judeţului Alba a imobilului situat 

administrativ în satul Obreja, nr.190, comuna Mihalţ; 

- Legii nr.7/1996  a cadastrului şi publicităţii  imobiliare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 În temeiul art.109 – (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 



H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă Documentaţia tehnică de publicitate imobiliară a  imobilului aparţinând 

domeniului privat al judeţului Alba, situat administrativ în satul Obreja nr. 190, comuna Mihalţ, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 185 Obreja şi identificat cu nr. topo 312, 128/2, 129/2/1 şi 

129/2/2, în suprafaţă  totală de 44.371 mp, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se parcelează terenul identificat cu nr. topo 128/2 şi 129/2 în două loturi, astfel:  

- Lotul nr. 1 cu nr. topo vechi 128/2 – grădină intravilan în suprafaţă  de 27.752 mp şi nr. topo 

nou 129/2/1 – grădină intravilan în suprafaţă  de 14.143 mp; 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 129/2/2 – grădină intravilan în suprafaţă de 714 mp. 

Art.3. Se aprobă înscrierea clădirilor cu destinaţia: 

- “Cantina” cu suprafaţa construită la sol de 509 mp şi  

- “Centrala termică” cu suprafaţa construită la sol de 119 mp, 

pe Lotul nr. 1 identificat cu nr. top 128/2 şi 129/2/1 în conformitate cu adeverinţa 

nr.1407/26.05.2005 eliberată de Primăria comunei Mihalţ, judeţul Alba, anexată . 

Art.4. În baza Documentaţiei tehnice de publicitate imobiliară, se va solicita Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, următoarele: 

• parcelarea imobilului potrivit art. 2; 

• înscrierea clădirilor menţionate la art. 3; 

• înscrierea suprafeţelor de teren identificate cu nr. topo 312, 128/2, 129/2/1, 129/2/2 

şi a construcţiilor edificate pe acestea în favoarea domeniului privat al judeţului 

Alba. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

 -Oficiului de Cadastru  şi Publicitate Imobiliară Alba; 

-Direcţiei  tehnice ; 

-Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 

-Arhitectului şef . 

 
PREŞEDINTE 

    Ion DUMITREL           Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL 
         Mariana HURBEAN 
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