
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind aprobarea Documenta iei tehnice de parcelare a  imobilului înscris în

C.F.  nr.  850 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr.5A,
jude ul Alba

  Consiliul jude ean Alba întrunit în edin  ordinar  în data de 30 noiembrie 2006;
 Luând în dezbatere :

- Expunerea de motive la Proiectul de hot râre privind aprobarea Documenta iei tehnice de
parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, Str. Basarabiei, nr.5A, jude ul Alba;

- Proiectul de hot râre privind aprobarea Documenta iei tehnice de parcelare a imobilului înscris
în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei, nr.5A,
jude ul Alba;

- Raportul comun nr.15521/20.11.2006 al Direc iei tehnice i Arhitect ef privind aprobarea
Documenta iei tehnice de parcelare a  imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei, nr.5A, jude ul Alba;

- Documenta ia tehnic  de parcelare a imobilului "Policlinica Stomatologic i teren aferent",
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei, nr.5A, jude ul Alba, înregistrat  la
Consiliul jude ean Alba sub nr. 15477/17.11.2006.

 V zând :
             -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic i administrarea domeniului
public i privat al jude ului Alba.
          Având în vedere prevederile:

- Art. 104 –(1) lit “c” din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare;

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia;
- Legii nr.7/1996  a cadastrului i publicit ii  imobiliare.

În temeiul art.109 - (1) i 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, cu
modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.1.  Se aprob  Documenta ia tehnic  de parcelare a imobilului "Policlinica Stomatologic i teren
aferent", situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei, nr.5A, jude ul Alba, înscris în C.F. nr.
850 Alba Iulia cu nr. topo 1812/3/4,  potrivit anexei-parte integrant  a prezentei hot râri.

Art.2. Se aprob  înscrierea imobilului “Policlinic  Stomatologic i teren aferent”, pe lotul cu
nr. topo 1812/3/4, în conformitate cu adeverin a nr. 1914/2006 eliberat  de Prim ria municipiului Alba Iulia.

Art.3. Se parceleaz   imobilul situat în municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei, nr.5A, jude ul Alba,
înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia cu nr. top 1812/3/4 în trei etape, potrivit tabelelor i planurilor de parcelare

din documenta ia tehnic , dup  cum urmeaz :

a) Etapa I :  Se parceleaz  imobilul în dou   loturi, dup  cum urmeaz :
- Lotul „a” cu nr. topo nou 1812/3/4/1 - Policlinic  Stomatologic i teren aferent, în suprafa  total  de

676 mp;
- Lotul „b” cu nr. topo nou 1812/3/4/2 – gr din , în suprafa  total  de 84 mp.

b) Etapa II:  Se parceleaz  lotul “a” - Policlinica Stomatologic i teren aferent,  identificat cu
nr. top 1812/3/4/1, în suprafa  total  de 676 mp,  în dou  loturi, dup  cum urmeaz :
- Lotul nr. I cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1 - Policlinica Stomatologic , în suprafa  total  de 283 mp;
- Lotul nr. II cu nr. topo nou 1812/3/4/1/2 – Teren aferent, în suprafa  total  de 393 mp.

c) Etapa III: Se aprob  parcelarea Policlinicii Stomatologice cu nr. topo 1812/3/4/1/1 în patruzeci i
unu de loturi dup  cum urmeaz :



SUBSOL
1. Lotul nr.1 – magazie – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/I cu suprafa a util  de S=14,89mp notat  cu

numerele de ordine 2 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,82% i 6/283 p i teren
aferent;

2. Lotul nr.2 – magazie – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/II cu suprafa a util  de S=9,54mp notat  cu
numerele de ordine 3 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 1,80% i 4/283 p i teren
aferent;

3. Lotul nr.3 –magazie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/III cu suprafa a util  de S=15,26mp notat  cu
numerele de ordine 4 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,89% i 6/283 p i teren
aferent;

4. Lotul nr.4 –box – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/IV cu suprafa a util  de S=9,91mp notat  cu
numerele de ordine 5 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 1,87% i 4/283 p i teren
aferent;

5. Lotul nr.5 –box – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/V cu suprafa a util  de S=15,65mp notat  cu
numerele de ordine 6 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,96% i 7/283 p i teren
aferent;

6. Lotul nr.6 –box – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/VI cu suprafa a util  de S=14,34mp notat  cu
numerele de ordine 7 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,71% i 6/283 p i teren
aferent;

7. Lotul nr.7 –box – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/VII cu suprafa a util  de S=14,56mp notat  cu
numerele de ordine 8 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,75% i 6/283 p i teren
aferent;

8. Lotul nr.8 –box – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/VIII cu suprafa a util  de S=15,22mp notat  cu
numerele de ordine 9 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,88% i 6/283 p i teren
aferent;

9. Lotul nr.9 –box – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/IX cu suprafa a util  de S=10,26mp notat  cu
numerele de ordine 10 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 1,94% i 4/283 p i
teren aferent;

10. Lotul nr.10 –magazie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/X cu suprafa a util  de S=14,96mp notat  cu
numerele de ordine 11 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,83% i 6/283 p i
teren aferent;

11. Lotul nr.11 –magazie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XI cu suprafa a util  de S=10,04mp notat  cu
numerele de ordine 12 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 1,90% i 4/283 p i
teren aferent;

12. Lotul nr.12 –magazie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XII cu suprafa a util  de S=14,84mp notat  cu
numerele de ordine 13 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 2,81% i 6/283 p i
teren aferent;

13. Lotul nr.13 –vestiare– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XIII cu suprafa a util  de S=10,50mp notat  cu
numerele de ordine 14 din planul releveu subsol având cot  bunuri indivize 1,99% i 4/283 p i
teren aferent.

PARTER
14. Lotul nr.14 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XIV cu suprafa a util  de S=14,89mp

notat cu numerele de ordine 17 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 2,82% i 10/283
i teren aferent;

15. Lotul nr.15 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XV cu suprafa a util  de S=15,10mp
notat cu numerele de ordine 18 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 2,837% i
10/283 p i teren aferent;

16. Lotul nr.16 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XVI compus din: cabinet medical cu
suprafa a util  de S=10,07mp notat cu numerele de ordine 19 din planul releveu parter i  radiologie
cu suprafa a util  de S=2,88mp notat cu numerele de ordine 20 din planul releveu parter, total
12,95mp având cot  bunuri indivize 2,45% i 8/283 p i teren aferent;

17. Lotul nr.17 –cabinet radiologie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XVII cu suprafa a util  de S=12,48mp.
notat cu numerele de ordine 21 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 2,36% i 8/283

i teren aferent;
18. Lotul nr.18 –atelier– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XVIII cu suprafa a util  de S=8,77mp notat cu

numerele de ordine 23 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 1,66% i 5/283 p i teren
aferent;



19. Lotul nr.19 –radiografie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XIX cu suprafa a util  de S=1,25mp notat cu
numerele de ordine 25 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 0,24% i 1/283 p i teren
aferent;

20. Lotul nr.20 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XX cu suprafa a util  de S=10,13mp
notat cu numerele de ordine 26 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 1,92% i 6/283

i teren aferent;
21. Lotul nr.21 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXI cu suprafa a util  de S=14,90mp

notat cu numerele de ordine 27 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 2,82% i 9/283
i teren aferent;

22. Lotul nr.22 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXII cu suprafa a util  de S=15,30mp
notat cu numerele de ordine 28 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 2,89% i 9/283

i teren aferent;
23. Lotul nr.23 –chirurgie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXIII cu suprafa a util  de S=10,88mp notat cu

numerele de ordine 29 din planul releveu parter având cot  bunuri indivize 2,06% i 7/283 p i teren
aferent.

ETAJUL  I
24. Lotul nr.24 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXIV cu suprafa a util  de S=14,97mp

notat cu numerele de ordine 32 din planul releveu etaj I având cot  bunuri indivize 2,83% i 10/283
i teren aferent;

25. Lotul nr.25 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXV cu suprafa a util  de S=15,22mp
notat cu numerele de ordine 33 din planul releveu etaj I având cot  bunuri indivize 2,88% i 11/283

i teren aferent;
26. Lotul nr.26 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXVI cu suprafa a util  de S=15,59mp

notat cu numerele de ordine 34 din planul releveu etaj I având cot  bunuri indivize 2,95% i 11/283
i teren aferent;

27. Lotul nr.27 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXVII cu suprafa a util  de S=14,99mp
notat cu numerele de ordine 38 din planul releveu etaj I având cot  bunuri indivize 2,83% i 10/283

i teren aferent;
28. Lotul nr.28 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXVIII cu suprafa a util  de S=14,90mp

notat cu numerele de ordine 39 din planul releveu etaj I având cot  bunuri indivize 2,82% i 10/283
i teren aferent;

29. Lotul nr.29 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXIX cu suprafa a util  de S=15,30mp
notat cu numerele de ordine 40 din planul releveu etaj I având cot  bunuri indivize 2,89% i 11/283

i teren aferent;
30. Lotul nr.30 –cabinet medical– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXX cu suprafa a util  de S=11,02mp

notat cu numerele de ordine 41 din planul releveu etaj I având cot  bunuri indivize 2,08% i 8/283
i teren aferent.

ETAJUL  II
31. Lotul nr.31 –sal  produc ie– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXI compus din: sal  produc ie cu

suprafa a util  de S=14,99mp notat cu numerele de ordine 44 din planul releveu etaj II i sal
produc ie cu suprafa a util  de S=4,62mp notat cu numerele de ordine 45 din planul releveu etaj II,
total 19,61mp., având cot  bunuri indivize 3,71% i 10/283 p i teren aferent;

32. Lotul nr.32 – sal  produc ie – cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXII compus din: sal  produc ie cu
suprafa a util  de S=4,47mp notat cu numerele de ordine 46 din planul releveu etaj II i sal
produc ie cu suprafa a util  de S=15,34mp notat cu numerele de ordine 47 din planul releveu etaj II,
total 19,81mp, având cot  bunuri indivize 3,75% i 10/283 p i teren aferent;

33. Lotul nr.33 –vestiar– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXIII cu suprafa a util  de S=4,46mp notat cu
numerele de ordine 48 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 0,84% i 2/283 p i
teren aferent;

34. Lotul nr.34 –laborator– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXIV compus din: laborator cu suprafa a
util  de S=4,93mp notat cu numerele de ordine 49 din planul releveu etaj II i laborator cu suprafa a
util  de S=15,69mp notat cu numerele de ordine 50 din planul releveu etaj II, total 20,62mp, având
cot  bunuri indivize 3,90% i 10/283 p i teren aferent;

35. Lotul nr.35 –laborator– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXV cu suprafa a util  de S=15,03mp notat
cu numerele de ordine 54 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 2,84% i 8/283 p i
teren aferent;

36. Lotul nr.36 –laborator– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/ XXXVI cu suprafa a util  de S=4,77mp notat
cu numerele de ordine 55 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 0,90% i 2/283 p i
teren aferent;



37. Lotul nr.37 –vestiar– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXVII cu suprafa a util  de S=4,86mp notat cu
numerele de ordine 56 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 0,92% i 3/283 p i
teren aferent;

38. Lotul nr.38 –laborator– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXVIII cu suprafa a util  de S=14,92mp
notat cu numerele de ordine 57 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 2,82% i 8/283

i teren aferent;
39. Lotul nr.39 –laborator– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XXXIX cu suprafa a util  de S=10,23mp notat

cu numerele de ordine 58 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 1,93% i 5/283 p i
teren aferent;

40. Lotul nr.40 –laborator– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XL cu suprafa a util  de S=15,08mp notat cu
numerele de ordine 59 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 2,85% i 8/283 p i
teren aferent;

41. Lotul nr.41 –laborator– cu nr. topo nou 1812/3/4/1/1/XLI cu suprafa a util  de S=10,89mp notat cu
numerele de ordine 60 din planul releveu etaj II având cot  bunuri indivize 2,06% i 5/283 p i
teren aferent.

Art.4. Având în vedere faptul  c  dreptul de proprietate asupra cabinetelor cuprinde i dreptul de
coproprietate ca accesoriu asupra bunurilor indivize comune, se identific  bunurile indivize comune, dup

cum urmeaz :
- terenul construit i neconstruit al Policlinicii Stomatologice;
- funda ia Policlinicii Stomatologice;
- aerisiri;
- firidele de distribu ie, re eaua electric ;
- scurgere pluvial ;
- coloanele de ap  cald , rece i menajer ;
- pere ii desp itori dintre etaje;
- pere ii desp itori dintre cabinete.
- hol casa sc rilor, notate pe planurile releveu cu nr. de ordine 1, 16, 24, 31, 37, 43, 53;
- plan eele desp itoare dintre etaje;
- Hol notat pe plansa cu num rul 15 in suprafata de 53,37mp.
- Toaleta notat  pe plan a releveu parter cu num r de ordine 22  în suprafa  de 4,25mp.;
- Hol notat pe plan a releveu parter cu num r de ordine 30 în suprafa  de 55,15mp.;
- Holuri notate pe plansa cu numerele 24, 25 in suprafata de 13,11 respectiv 7,99mp.
- Toaletele notate pe plan a releveu etaj I cu numerele de ordine 35 i 36 in suprafata de 4,25mp.,

respectiv 7,82mp.;
- Hol notat pe plan a releveu etaj I cu num r de ordine 42 în suprafa  de 93,60mp.;
- Toaletele notate pe plan a releveu etaj II cu numerele de ordine 51 i 52 in suprafata de 4,25mp.,

respectiv 7,82mp.;
- Hol notat pe plan a releveu etaj II cu num r de ordine 61 în suprafa  de 51,01mp.
 Art. 5. Se va solicita Oficiului Jude ean de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Alba, conform
Documenta iei tehnice anexate:
- Înscrierea imobilului “Policlinica Stomatologic i teren aferent”, pe lotul identificat cu nr. topo

1812/3/4, în conformitate cu adeverin a nr. 1914/2006 eliberat  de Prim ria municipiului Alba Iulia;
-  Înscrierea imobilului identificat cu nr. topo 1812/3/4/1 - „Policlinica Stomatologic i teren aferent”, în

suprafa  total  de 676 mp, în favoarea domeniului privat al jude ului Alba;
- Parcelarea imobilului potrivit art.3 din prezenta hot râre.

Art. 6. Se abrog  Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 30 din 16 februarie 2006 modificat  prin
art. 1 al Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 201 din 26 octombrie 2006.

Art. 7. Direc ia tehnic i Arhitect ef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ul Alba;
- Direc iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

 PRE EDINTE,
             Ion DUMITREL

                                                               Contrasemneaz ,
                                                 SECRETARUL JUDE ULUI ALBA
       Mariana HURBEAN

Alba Iulia,  30  noiembrie 2006
  Nr.216


