
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentaţiei tehnice de identificare şi parcelare  a terenului aferent   fostei  
Ferme zootehnice Coasta Curată , situat în  intravilanul  municipiului Alba Iulia, judeţul Alba 

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

 Luând în dezbatere : 
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice de identificare şi 

parcelare  a terenului aferent  fostei  Ferme zootehnice Coasta Curată , situat în  intravilanul  
municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, înregistrat sub nr.79 din 11.02.2005, iniţiat de domnul 
Teodor-Florin Mărginean - vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- raportul comun nr. 1495/10.02.2005 al Direcţiei tehnice şi Arhitect şef  privind 
aprobarea Documentaţiei tehnice de identificare şi parcelare  a terenului aferent  fostei  Ferme 
zootehnice Coasta Curată , situat în  intravilanul  municipiului Alba Iulia, judeţul Alba; 

- Documentaţia tehnică de identificare şi parcelare a terenului aferent   fostei  Ferme 
zootehnice Coasta Curată , situat în  intravilanul  municipiului Alba Iulia, 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 ; 

- O.U.G. nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, 
destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri 
combinate dezafectate; 

- 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 de identificare şi parcelare a imobilului ”Teren  şi 

construcţii cu destinaţia Fermă zootehnică Coasta Curată” , situat în  extravilanul  municipiului 
Alba Iulia, judeţul Alba, potrivit anexei- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Se parcelează imobile înscrise  în următoarele cărţi funciare : 1640, 1858, 4607, 
1653, 5789, 712, 1530, 1638, 1288, 2346, 1950, 5299, 5300, 5298, 772, 5074, 1469, 1679, 2422, 
2723, 722, astfel: 

1. Imobilul arător  în suprafaţă de 2169 mp, înscris în  C.F. nr. 1640 cu  nr. topo 4206 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 1 cu nr. topo nou 4206/1 arător de 875 mp. care se va înscrie pe vechii proprietari; 
- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4206/2 arător de 781 mp. care se va înscrie pe S.C. Coasta Curată 

S.A.; 
- Lotul nr. 3 cu nr. topo nou 4206/3 arător de 513 mp. care se va înscrie pe vechii proprietari. 

2. Imobilul arător în suprafaţă de 2151 mp, înscris în  C.F. nr. 1858 cu nr. topo 4207 se 
parcelează în :  

- Lotul nr. 4 cu nr. topo nou 4207/1 arător de 466 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari; 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4207/2 arător de 1273 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 5 cu nr. topo nou 4207/3 arător de 412 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 



3. Imobilul arător în suprafaţă de  2169 mp, înscris în  C.F. nr. 4607 cu  nr. topo 4208 se 
parcelează în :  

- Lotul nr. 6 cu nr. topo nou 4208/1 arător de 148 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari; 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4208/2 arător de 1777 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 7 cu nr. topo nou 4208/3 arător de 244 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

4. Imobilul arător în suprafaţă de 2151 mp, înscris în C.F. nr. 1653  cu nr. topo 4209 se 
parcelează în: 

- Lotul nr. 8 cu nr. topo nou 4209/1 arător de 129 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari; 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4209/2 arător de 1844 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 9 cu nr. topo nou 4209/3 arător de 178 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

5. Imobilul arător În suprafaţă de 2180 mp, înscris în C.F. nr. 5789  cu  nr. topo 4210 se 
parcelează în :  

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4210/1 arător de 1876 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 10 cu nr. topo nou 4210/2 arător de 144 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

6. Imobilul arător în suprafaţă de 7172 mp, înscris în C.F. nr. 712  cu  nr. topo 4211 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4211/1 arător de 6143 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 11 cu nr. topo nou 4211/2 arător de 1029 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

7. Imobilul arător în suprafaţă de 4442 mp, înscris în C.F. nr. 1530 cu  nr. topo 4212 se 
parcelează în:  

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4212/1 arător de 4056 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 12 cu nr. topo nou 4212/2 arător de 386 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

8. Imobilul arător în suprafaţă de 2701 mp, înscris în C.F. nr. 1638 cu  nr. topo 4213 se 
parcelează în:  

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4213/1 arător de 2534 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 13 cu nr. topo nou 4213/2 arător de 167 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

9. Imobilul arător în suprafaţă de 4224 mp, înscris în C.F. nr. 1288  cu nr. topo 4214 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4214/1 arător de 4100 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 14 cu nr. topo nou 4214/2 arător de 124 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

10. Imobilul arător  în suprafaţă de 4315 mp, înscris în C.F. nr. 2346 cu  nr. topo 4215 se 
parcelează în: 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4215/1 arător de 4150 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 15 cu nr. topo nou 4215/2 arător de 165 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 



11. Imobilul arător în suprafaţă de 4287 mp, înscris în C.F. nr. 1950  cu nr. topo 4216 se 
parcelează în :  

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4216/1 arător de 3548 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 16 cu nr. topo nou 4216/2 arător de 739 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

12. Imobilul arător în suprafaţăp de 2025 mp, inscris în C.F. nr. 5299 cu nr. topo 4217/1 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4217/1/1 arător de 1773 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 17 cu nr. topo nou 4217/1/2 arător de 252 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

13. Imobilul arător în suprafaţă de 2029 mp, înscris în C.F. nr. 5300 cu  nr. topo 4217/2 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4217/2/1 arător de 1817 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 18 cu nr. topo nou 4217/2/2 arător de 212 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

14. Imobilul arător în suprafaţă de 4068 mp, înscris în C.F. nr. 5298  cu nr. topo 4218 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4218/1 arător de 3686 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 19 cu nr. topo nou 4218/2 arător de 382 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

15. Imobilul arător în suprafaţă de 2014 mp, înscris în C.F. nr. 772 cu nr. topo 4219 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4219/1 arător de 1884 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 20 cu nr. topo nou 4219/2 arător de 130 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

16. Imobilul arător  în suprafaţă de 2018 mp, înscris în C.F. nr. 5074  cu  nr. topo 4220 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4220/1 arător de 1908 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 21 cu nr. topo nou 4220/2 arător de 110 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

17. Imobil arător în suprafaţă de 2057 mp, înscris în C.F. nr. 1469 cu nr. topo 4221 se 
parcelează în  

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4221/1 arător de 1971 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 22 cu nr. topo nou 4221/2 arător de 86 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

18. Imobil arător  în suprafaţă de 2057 mp, înscris în C.F. nr. 1679 cu nr. topo 4222 se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4222/1 arător de 2021 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 23 cu nr. topo nou 4222/2 arător de 36 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

 
19. Imobil arător în suprafaţă de 2039 mp, înscris în C.F. nr. 1679  cu  nr. topo 4223  se 

parcelează în : 
- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4223/1 arător de 1937 mp. care se va înscrie pe S.C. 

Coasta Curată S.A.; 



- Lotul nr. 24 cu nr. topo nou 4223/2 arător de 102 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

20. Imobil arător în suprafaţă de 2057 mp, înscris în C.F. nr. 2422 cu nr. topo 4224 se 
parcelează în :  

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4224/1 arător de 1915 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 25 cu nr. topo nou 4224/2 arător de 142 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

21. Imobil arător în suprafaţă de 2079 mp, înscris  în C.F. nr. 2723 cu nr. topo 4225  se 
parcelează în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo nou 4225/1 arător de 1610 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

- Lotul nr. 26 cu nr. topo nou 4225/2 arător de 469 mp. care se va înscrie pe vechii 
proprietari. 

22. Imobil arător în suprafaţă de 1434 mp, înscris în C.F. nr. 722 cu nr. topo 4227/2 se 
parcelează  în : 

- Lotul nr. 2 cu nr. topo vechi 4227/2 arător de 1434 mp. care se va înscrie pe S.C. 
Coasta Curată S.A.; 

 Art.3. Terenul în suprafaţă totală de 54.038 mp , aferent construcţiilor şi incintelor fostei 
Ferme zootehnice Coasta Curată, identificat cu nr. topo 4026/2, 4207/2, 4208/2, 4209/2, 4210/1, 
4211/1, 4212/1, 4213/1, 4214/1, 4215/1, 4216/1, 4217/1/1, 4217/2/1, 4218/1, 4219/1, 4220/1, 
4221/1, 4222/1, 4223/1, 4224/1, 4225/1 şi 4227/2 se cuprinde în domeniul privat al judeţului 
Alba. 

Art.4. Se va solicita Oficiului judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba  
înscrierea în domeniul privat al judeţului Alba  a terenului în suprafaţă totală de 54.038 mp , 
aferent construcţiilor şi incintelor fostei Ferme zootehnice Coasta Curată, identificat cu nr. topo 
4026/2, 4207/2, 4208/2, 4209/2, 4210/1, 4211/1, 4212/1, 4213/1, 4214/1, 4215/1, 4216/1, 
4217/1/1, 4217/2/1, 4218/1, 4219/1, 4220/1, 4221/1, 4222/1, 4223/1, 4224/1, 4225/1 şi 4227/2, 
potrivit Documentaţiei tehnice de identificare şi parcelare anexate. 

Art.5. După întabularea în cartea funciară a terenului menţionat la art. 3 din prezenta 
hotărâre  şi înscrierea acestuia în domeniul privat al judeţului Alba, terenul  se atribuie în 
folosinţă gratuită S.C. "Transavia " SA , cu sediul în Oiejdea sat, comuna Galda de Jos, Şoseaua 
Alba Iulia- Cluj-Napoca, km. 11, prin act adiţional la Contractul de atribuire în folosinţă gratuită 
a construcţiilor zootehnice, incintelor şi inventarului aferent, dezafectate de la Societatea 
Comercială "Coasta Curată" S.A. Alba Iulia, aflate în proprietatea privată a judeţului Alba, 
înregistrat sub nr. 6214/18.10.2002 şi 1944/18.10.2002. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

-Prefecturii  judeţului Alba ; 
-S.C." Transavia" SA Oiejdea; 

 -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.59 

 


