
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

  HOTĂRÂREA 
privind aprobarea unui Proces-verbal de vecinătate 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26  mai  2011; 

 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Proces-verbal de 

vecinătate; 
- Raportul de specialitate comun nr. 6247/17.05.2011 al Direcţiei juridică şi administraţie 

publică şi al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Proces-verbal 
de vecinătate; 

- Adresa domnului Mihăescu Nicolae, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 
6143/13.05.2011. 
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia dezvoltare 

urbanistica, organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea 
patrimoniului judetului; 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 45–(3) 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, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

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: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. Unic.  Se aprobă Procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitei comune 

dintre Drumul Judeţean 107 A, proprietate publică a judeţului Alba şi imobilul situat în comuna 
Vinţu de Jos,  sat Pârâu lui Mihai nr. 10, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70175 Vinţu de Jos 
(provenită din conversia pe hârtie a CF 2696 Vinţu de Jos) cu nr. top. 5919 şi CF 70168 Vinţu  
de Jos (provenită din conversia pe hârtie a CF 3875 Vinţu de Jos) cu nr. top. 5920, pentru 
proprietar netabular Mihăescu Nicolae, reclamant în dosar nr. 10270/176/2010 aflat pe rolul  
Judecătoriei Alba Iulia şi prezentat în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- domnului Mihăescu Nicolae; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba          

                               
   PREŞEDINTE            CONTRASEMNEAZĂ 

         Ion DUMITREL                       SECRETARUL JUDEŢULUI  ALBA                                                                               
                                  Mariana HURBEAN 
   

                             
  Nr. 123 
 Alba Iulia, 26  mai 2011 
 
Nota : Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare consilii 
locale 


