
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei tehnice topografice de parcelare a  imobilului înscris în 
C.F. nr. 759 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor nr.1, 

judeţul Alba 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data 24 februarie 2005; 
 Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice topografice de parcelare 
a imobilului înscris în C.F. nr. 759 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. 
Partizanilor nr.1, judeţul Alba, înregistrat sub nr.74 din 11.02.2005, iniţiat de domnul Teodor-
Florin Mărginean - vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- raportul comun nr.1118/02.02.2005 al Direcţiei tehnice şi Arhitect şef privind 
aprobarea Documentaţiei tehnice topografice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 759 
Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba; 

- Documentaţia tehnică topografică  de identificare a imobilului " Dispensar 1-3", situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba; 

- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – „ Juridică, ordine publică şi disciplină”. 
 Având în vedere prevederile : 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 974/ 2002  privind atestarea domeniului public al judeţului 
Alba precum şi al  municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Alba ; 

- Hotărârii Guvernului României nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale; 

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Legii nr.7/1996  a cadastrului şi publicităţii  imobiliare. 

 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 topografică de parcelare a imobilului Dispensar 

TBC, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba, înscris în 
C.F. nr. 759 Alba Iulia cu nr. top 1655/2/1/1  1656/2/1/1,  potrivit anexei- parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 Art.2. Se parcelează  imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Partizanilor nr. 1, judeţul 
Alba , înscris în cartea funciară nr. 759 Alba Iulia sub nr. top 1655/2/1/1 1656/2/1/1 în trei etape, 
potrivit tabelelor şi planurilor de parcelare din documentaţia tehnică, după cum urmează: 

a)  Etapa I :  Se parcelează imobilul în trei loturi, după cum urmează: 
• lotul nr. 1 cu nr.top 1655/2/1/1/1 1656/2/1/1/1, curte şi grădină în suprafaţă  totală de 

53 mp- real  419 mp;  
• lotul nr. 2 cu nr. top 1655/2/1/1/2 1656/2/1/1/2, curte şi grădină în suprafaţă totală de 

280 mp- real 2160 mp; 
• lotul nr. 3 cu nr. top 1655/2/1/1/3 1656/2/1/1/3, curte şi grădină în suprafaţă  totală de 

45 mp- real 353 mp. 
 b) Etapa II: Se parcelează clădirea cu destinaţie sanitară-dispensar,  identificată cu nr. top 

1655/2/1/1/1 1656/2/1/1/1 pe nivele,  în două loturi, după cum urmează: 



• lotul nr. 1 cu nr. top 1655/2/1/1/1/a 1656/2/1/1/1/a – parterul dispensarului,  cu 
suprafaţa desfăşurată de 419 mp, cu suprafaţa utilă totală de 361,48 mp, cu 50,73% din bunurile 
indivize generale şi 213/419 părţi din teren; 

• lotul nr. 2 cu nr. top 1655/2/1/1/1/b 1656/2/1/1/1/b – etajul I al dispensarului, cu 
suprafaţa desfăşurată de 407 mp, cu suprafata utila totala de 340,39 mp, cu 49,27% din bunurile 
indivize generale şi 206/419 părţi din teren; 
  c)  Etapa III: Se aprobă parcelarea spaţiul de la parter, identificat cu nr. top 1655/2/1/1/1/a 
1656/2/1/1/1/a  în 13 loturi,  după cum urmează: 

• lotul nr. 1 debara, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/I 1656/2/1/1/1/a/I, cu suprafaţa utilă de 9,20 
mp, cu 2,62%  din bunurile indivize generale si 11/419 părţi teren;  

• lotul nr. 2 magazie, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/II 1656/2/1/1/1/a/II, cu suprafaţa utilă de 
6,23 mp, cu  1,77% din bunurile indivize generale şi 7/419 părţi teren;  

• lotul nr. 3 cabinet medical, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/III 1656/2/1/1/1/a/III, cu suprafaţa 
utilă de 16,35 mp, cu 11,31% din bunurile indivize comune, cu 4,65% din bunurile indivize 
generale şi 20/419 părţi teren; 

• lotul nr. 4 cabinet medical, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/IV 1656/2/1/1/1/a/IV, cu suprafaţa 
utilă de 16,39 mp, cu 11,33% din bunurile indivize comune, cu 4,67% din bunurile indivize 
generale şi 20/419 părţi teren; 

• lotul nr. 5 cabinet medical, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/V 1656/2/1/1/1/a/V, cu suprafaţa 
utilă de 16,43 mp, cu 11,36% din bunurile indivize comune, cu 4,68% din bunurile indivize 
generale şi 20/419 părţi teren; 

• lotul nr. 6 sală de tratament, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/VI 1656/2/1/1/1/a/VI, cu 
suprafaţa utilă de 16,41 mp, cu 11,35% din bunurile indivize comune, cu 4,67% din bunurile 
indivize generale şi 20/419 părţi teren; 

• lotul nr. 7 cabinet medical, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/VII 1656/2/1/1/1/a/VII, cu 
suprafaţa utilă de 16,26 mp, cu 11,26% din bunurile indivize comune, cu 4,63% din bunurile 
indivize generale şi 19/419 părţi teren; 

• lotul nr. 8 atelier, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/VIII 1656/2/1/1/1/a/VIII, cu suprafaţa utilă 
de 18,13 mp, cu 5,16% din bunurile indivize generale şi 22/419 părţi teren; 

• lotul nr. 9 cabinet medical, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/IX 1656/2/1/1/1/a/IX, cu suprafaţa 
utilă de 15,91 mp, cu 11% din bunurile indivize comune, cu 4,53% din bunurile indivize 
generale şi 19/419 părţi teren; 

• lotul nr. 10 sală tratament, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/X 1656/2/1/1/1/a/X, cu suprafaţa 
utilă de 15,37 mp, cu 10,63% din bunurile indivize comune, cu 4,38% din bunurile indivize 
generale şi 18/419 părţi teren; 

• lotul nr. 11 cabinet medical, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/XI 1656/2/1/1/1/a/XI, cu 
suprafaţa utilă de 16,48 mp, cu 11,40% din bunurile indivize comune, cu 4,69% din bunurile 
indivize generale şi 20/419 părţi teren; 

• lotul nr. 12 sală vaccin, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/XII 1656/2/1/1/1/a/XII, cu suprafaţa 
utilă de 11,35 mp, cu 7,85% din bunurile indivize comune, cu 3,23% din bunurile indivize 
generale şi 14/419 părţi teren; 

• lotul nr. 13 debara, cu nr. top 1655/2/1/1/1/a/XIII 1656/2/1/1/1/a/XIII, cu suprafaţa 
utilă de 3,66 mp, cu 2,53% din bunurile indivize comune, cu 1,04% din bunurile indivize 
generale şi 4/419 părţi teren 

 Art.3. Având în vedere faptul  că dreptul de proprietate asupra cabinetelor cuprinde şi 
dreptul de coproprietate ca accesoriu asupra bunurilor indivize comune şi a bunurilor indivize 
generale, se identifică cele două categorii de bunuri, după cum urmează: 

a) bunurile indivize comune ale spaţiului de la parter, prin natura lor de folosinţă comună 
sunt: 

• 2 grupuri sanitare ( toalete), identificate pe planul releveu cu nr. de ordine 8 şi 14, în 
suprafaţă de 16,35 mp, respectiv 14,58 mp; 



• coridor,  identificat pe planul releveu cu nr. de ordine 18, în suprafaţă de 70,08 mp; 
• holuri,  identificate  pe planul releveu cu nr. de ordine 24 şi 25, în suprafaţă de 13,11 

mp, respectiv 7,99 mp; 
• pereţii despărţitori dintre cabinete. 
b) bunurile indivize generale ale clădirii, prin natura lor de folosinţă comună sunt 

următoarele: 
• terenul construit; 
• soclul şi fundaţia clădirii; 
• aerisiri şi scurgeri pluviale; 
• firidele de distribuţie; 
• coloanele de apa rece , caldă şi menajeră; 
• planşeele despărţitoare dintre etaje. 
Art.4. Se aprobă înscrierea unei clădiri cu destinaţie sanitară-dispensar pe lotul identificat 

cu nr. top 1655/2/1/1/3 1656/2/1/1/3, în conformitate cu adeverinţa nr. 2019/2004 eliberată de 
Primăria municipiului Alba Iulia. 

Art.5. Se modifică şi se completează poziţia nr.32 din  Inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba, anexă la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.46/2001, 
după cum urmează: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: "Construcţii şi teren aferent în care îşi are sediul 
Dispensarul TBC şi Dispensarele 1-3 Alba Iulia "; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Situate în municipiul Alba Iulia, Str. 
Partizanilor, nr.1, judeţul Alba . Imobilul este compus din : 

1. Clădire dispensar , având un regim de înălţime P+1, o suprafaţă construită de 826 mp 
mp şi 419 mp  teren construit, este construită din plăci prefabricate din beton , acoperiş tip terasă; 

2. Clădire centrală termică  şi teren în  suprafaţă de 72 mp. 
   Terenul neconstruit este în suprafaţă  totală de 2088 mp.  
   Vecinătăţi: 
Est – proprietar particular 
Sud – Str. Partizanilor 
Vest – drum 

   Nord  – proprietar particular “ 
- coloana 6 va avea următorul cuprins: " C.F. nr.759 Alba Iulia cu nr top 1655/2/1/1  

1656/2/1/1" 
Art.6. Se  aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat al 

judeţului Alba  a imobilului identificat cu nr. top nou 1655/2/1/1/1/a şi 1656/2/1/1/1/a cu 
suprafaţa construită de 419 mp,  cu 50,73% din bunurile indivize generale şi 213/419 părţi din 
teren. 

Art.7. Se modifică şi se completează poziţia nr.32 din  Inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba, anexă la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.46/2001, 
după cum urmează: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Construcţie şi  teren aferent în care îşi are sediul 
Dispensarul TBC Alba Iulia" 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Situat la etajul I al imobilului din municipiul Alba 
Iulia, Str. Partizanilor, nr.1, judeţul Alba . Imobilul este compus din : 
1. Clădire dispensar , având un regim de înălţime P+1, o suprafaţă construită de 407 mp şi 

206/419 teren construit, este construită din plăci prefabricate din beton , acoperiş tip terasă; 
2. Clădire centrală termică  şi tern în suprafaţă de 72 mp. 

   Terenul neconstruit este în suprafaţă  totală de 2088 mp.  
   Vecinătăţi: 
Est – proprietar particular 
Sud – Str. Partizanilor 
Vest – drum 



   Nord  – proprietar particular “ 
- coloana 6 va avea următorul cuprins : "C.F. nr. 759 Alba Iulia cu nr. top 

1655/2/1/1/2,1656/2/1/1/2, 1655/2/1/1/3 , 1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b" 
Art. 8. Se va solicita Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba , 

conform Documentaţiei tehnice anexate, înscrierea clădirii menţionate la art.4, înscrierea 
suprafeţelor  de teren şi a construcţiei edificate pe aceasta în favoarea domeniului public al 
judeţului Alba, parcelarea imobilului potrivit art.2 şi înscrierea în domeniul public şi privat al 
judeţului Alba a parcelelor  menţionate la art.6 şi 7 . 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba  şi se  comunică: 

-Prefecturii  judeţului Alba ; 
 -Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba ; 

-Direcţiei  tehnice ; 
-Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
-Arhitect şef . 

 
 
      PREŞEDINTE,  
                  Ion Dumitrel 
          
            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                           SECRETAR GENERAL,  
             Mariana Hurbean 

 
 
 
Alba Iulia , 24 februarie 2005 
Nr. 57 

 


