
ROMÂNIA  
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind stabilirea regimului juridic al  imobilului situat în satul Cun�a, 

comuna �pring, jude�ul Alba 
 

  Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 24 octombrie 2007; 
 Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind stabilirea regimului juridic al  imobilului 
situat în satul Cun�a, comuna �pring, jude�ul Alba;  
- Raportul nr.12615/12.10.2007 al Direc�iei tehnice la proiectul de hot�râre privind stabilirea 
regimului juridic al  imobilului situat în satul Cun�a, comuna �pring, jude�ul Alba.  
 V�zând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic�, ordine public� �i disciplin�. 
 Având în vedere prevederile : 
- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�;  
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
- Legii nr.7/1996  a  cadastrului �i publicit��ii  imobiliare, republicat�; 
- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 75/1998 privind reorganizarea Regiei Autonome 
„Drumuri �i Poduri Locale Alba” - S.A. în societate comercial�.  
În temeiul art. 97 �i art.115-(1), lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 
republicat�, adopt� prezenta: 

HOT�RÂRE 
 

Art.1.  Se stabile�te regimul juridic de bun proprietate privat� a jude�ului Alba, al imobilului 
“Punct de lucru - Cun�a”, situat în satul Cun�a, comuna �pring, jude�ul Alba.  

Art.2. Se însu�e�te documenta�ia cadastral� “Plan de amplasament �i delimitare a corpului 
de proprietate situat în localitatea Cun�a, jude�ul Alba”, aferent� imobilului “Punct de lucru - 
Cun�a”,  identificat în Cartea Funciar� nr. 889 sat Cun�a sub  nr. ord. A+1, cu nr. top 520/21/1, în 
suprafa�� de 929 mp,  nr. top 520/22/1, în suprafa�� de 929 mp, nr. top 520/23/1, în suprafa�� de 465 
mp, nr. top 520/24/1, în suprafa�� de 465 mp, nr. top 520/25/1, în suprafa�� de 465 mp, nr. top 
520/26/1, în suprafa�� de 465 mp, nr. top 520/27/1, în suprafa�� de 929 mp, nr. top 520/28/1, în 
suprafa�� de 929 mp, nr. top 520/29/1, în suprafa�� de 929 mp, nr. top 520/30/1, în suprafa�� de 929 
mp, nr. top 520/31/1, în suprafa�� de 929 mp, nr. top 520/32/1, în suprafa�� de 929 mp, nr. top 
520/33/1, în suprafa�� de 929 mp �i nr. top 520/34/1, în suprafa�� de 929 mp, teren în suprafa�� 
total� de 11.150 mp �i în suprafa�� real� de 9.892 mp,  potrivit anexei  - parte integrant� a prezentei 
hot�râri. 

Art. 3. Se va solicita Biroului de Cadastru �i Publicitate Imobiliar� Sebe�, efectuarea 
opera�iunilor tehnice �i juridice pentru înscrierea dreptului de proprietate privat� a jude�ului Alba 
asupra bunurilor identificate la art. 2 din prezenta hot�râre. 

Art. 4. Direc�ia tehnic� va 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; 
- Societ��ii Comerciale “Drumuri �i Poduri Locale Alba” S.A.; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
       
     PRE�EDINTE, 
     Ion DUMITREL 
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