
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind parcelarea imobilelor aferente Centrului de recuperare si reabilitare

neuropshiatric , situat în localitatea Galda de Jos nr. 376

 Consiliul jude ean Alba întrunit în sedin a ordinar  din data de  30 noiembrie 2006;
 Luând in dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hot râre privind parcelarea imobilelor aferente Centrului de
recuperare i reabilitare neuropshiatric , situat în localitatea Galda de Jos nr. 376;
- raportul de specialitate nr. 15621/2006 al Arhitectului ef privind parcelarea imobilelor aferente
Centrului de recuperare i reabilitare neuropshiatric , situat în localitatea Galda de Jos nr. 376;
 V zând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economic i
administrarea domeniului public i privat.
 Având in vedere:
• art.104, lit. “f” din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale cu modific rile i
complet rile  ulterioare ;
• Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea  public i regimul juridic  al acesteia;
• Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicat  în temeiul Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile propriet ii si justi iei precum i unele m suri adiacente;
• Legea nr.7/1996  a cadastrului si publicit ii  imobiliare.
 In temeiul  art.109 – din Legea administratiei publice locale nr.215 /2001 cu modific rile i
complet rile ulterioare,  adopt  prezenta :

H O T A R A R E

Art.1. Se aprob  documenta ia de parcelare a imobilelor aferente Centrului de recuperare i
reabilitare neuropshiatric , situat în localitatea Galda de Jos nr. 376 inscrise în C.F. nr. 1794 sub nr.
topografice 478/2/2/2, 490/1, 490/2, 491/2, 492/2, 493/2.

Art.2. Se parceleaz   imobilele terenuri i constructii, situate în localitatea Galda de Jos nr.
376, inscrise in C.F. nr. 1794 i identificate cu nr. topografice 478/2/2/2, 490/1, 490/2, 491/2, 492/2,
493/2, potrivit documenta iei de parcelare in:
Lotul 1 – nr. topo. 493/2/1, gradin   în suprafa  de 2218 mp.;
Lotul 2 – nr. topo. 493/2/2, gradin , cl dire nou  P+3 etj., anexe gospod re ti i împrejmuire în
suprafa  de 5885 mp.;
Lotul 3 – nr. topo. 490/1, cas  pentru administrator în suprafa  de 676 mp.;

–  nr. topo. 490/2, castel si morg  în suprafa  de 4345 mp.;
–  nr. topo. 491/2, cas i curte în suprafa  de 1363 mp.;
-   nr. topo. 478/2/2/2, curte, gheret  portar, garaj i împrejmuire, în suprafat  de 3903 mp.
–  nr. topo. 492/2, drum în suprafa a de 159 mp.;
–  nr. topo. 493/2/3 gradin , în suprafa a de 1454 mp.
Art.3. Se trec în domeniul privat al jude ului Alba imobilele terenuri si construc ii

identificate cu nr. topografice noi 493/2/1, 490/1, 490/2, 491/2, 478/2/2/2, 492/2, 493/2/3 în
suprafa  total  de 14118 mp., în vederea restituirii mo tenitorilor fostului proprietar.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba, si se comunic :
- Prefecturii  judetului Alba;
- Directie de dezvoltare si bugete;



- Directiei tehnice;
- Arhitect sef;
- Directiei juridica si cancelarie.

       PRESEDINTE,
                         Ion Dumitrel

         Contrasemneaz ,
                                                                            SECRETARUL JUDETULUI
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