
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTARARE 

privind parcelarea imobilului situat in municipiul Aiud, str. Transilvaniei nr. 171, judetul Alba 

 

 Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara din data de  30 martie 2006; 

 Luand in dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind parcelarea imobilului aferent Centrului 

Aiud al Directiei pentru Protectia Plantelor situat in municipiul Aiud, str. Transilvaniei nr. 171; 

- raportul de specialitate nr. 2852/2006 al Arhitectului Sef referitor la proiectul de hotarare 

pentru parcelarea imobilului situat in municipiul Aiud, str. Transilvaniei nr. 171, judetul Alba; 

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 – “Comisia economica si administrarea domeniului public 

si privat”; 

 Avand in vedere prevederile: 

• art.104, lit. “f” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si 

completarile  ulterioare ; 

• Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea  publica si regimul juridic  al acesteia; 

• Ordonanta nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina 

fitosanitara 

• Legea nr.7/1996  a cadastrului si publicitatii  imobiliare. 

 In temeiul  art.109 – din Legea administratiei publice locale nr.215 /2001 cu modificarile 

si completarile ulterioare,  adopta prezenta : 

 

H O T A R A R E 

 

 Art.1. Se parceleaza  imobilul  teren arator  in suprafata de 6043 mp., situat in municipiul 

Aiud str. Transilvaniei nr. 171, inscris in C.F. nr. 3778  si identificat cu nr. topografic 1713/3/2/2 

pe care se afla amplasat Centrul Aiud al Directiei pentru Protectia Plantelor, potrivit 

documentatiei tehnice parte componenta a prezentei hotarari in : 

- arator, identificat cu nr. topo. 1713/3/2/2/1 nr. cad. provizoriu 519, in suprafata de 4843 mp. ; 

- arator, identificat cu nr. topo. 1713/3/2/2/2 nr. cad. provizoriu 520, in suprafata de 1015 mp. ; 

- arator, identificat cu nr. topo. 1713/3/2/2/3 nr. cad. provizoriu 521, in suprafata de 136 mp. ; 

- arator, identificat cu nr. topo. 1713/3/2/2/4 nr. cad. provizoriu 522, in suprafata de 49 mp. ; 

 Art.2 – (1). Imobilele terenuri aferente Centrului Aiud al Directiei pentru Protectia 

Plantelor se identifica din punct de vedere al publicitatii imobiliare cu imobilele cu nr. 

topografice 1713/3/2/2/2 1713/3/2/2/3 1713/3/2/2/4 in suprafata totala de 1200 mp..  

             (2) Se va solicita inscrierea dreptului de proprietate pentru imobilele identificate 

in aliniatul (1), in favoarea domeniului public al judetului Alba, respectiv inscrierea 

constructiilor in Cartea Funciara. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba, si se comunica: 

- Prefecturii  judetului Alba; 

- Directie de dezvoltare si bugete; 

- Directiei tehnice; 

- Arhitect sef; 

- Directiei juridica si cancelarie. 

 

       PRESEDINTE,  

                          Ion Dumitrel                                               CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                              SECRETAR GENERAL 

                                              Mariana Hurbean 

Alba Iulia, 30 martie  2006 
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