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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dezlipirii unei suprafeţe de teren din imobilul situat în municipiul Aiud  

str. Tribun Tudoran nr. 13, proprietatea privată a judeţului Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba întrunit în sedinţă ordinară din data de  20 decembrie 2007; 
 Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind aprobarea dezlipirii unei suprafeţe de teren 
din imobilul situat în municipiul Aiud str. Tribun Tudoran nr. 13,  proprietatea privată a judeţului 
Alba; 
- raportul de specialitate nr. 15512/2007 al Directiei Tehnicef referitor la proiectul de hotarâre 
pentru dezlipirea unei suprafeţe de teren din imobilul situat în municipiul Aiud str. Tribun Tudoran 
nr. 13, judeţul Alba. 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economică şi 
administrarea domeniului public şi privat. 
 Având in vedere prevederile: 
• art. 91-(1), lit. “c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată ; 
• Legii  nr. 213/1998 privind proprietatea  publică şi regimul juridic  al acesteia; 
• Legii nr.7/1996  a cadastrului si publicitatii  imobiliare ; 
• Ordinului nr. 634 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru  şi Publicitate 
Imobiliară pentru aprobarea regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara. 
 In temeiul  art. 97-(1) si  art. 115 –(1), litera c – din Legea nr.215 /2001 a administraţiei 
publice locale republicată,  adoptă prezenta : 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă dezlipirea unei parcele de teren în suprafaţă de 1620 mp. din imobilul 
situat în municipiul Aiud str. Tribun Tudoran nr. 13 proprietatea privată a judeţului Alba, înscris în 
C.F. nr. 11044  şi identificat cu nr. topografice 1754/1/1/2 1755/1/1/2 , potrivit documentaţiei 
tehnice parte integrantă a prezentei hotărâri în : 
- lotul 1, canton si teren, identificat cu nr. topografice 1754/1/1/2/1 1755/1/1/2/1 în suprafaţă totala 
de  7185  mp. ; 
- lotul 2, teren identificat cu nr. topografice 1754/1/1/2/2 1755/1/1/2/2 în suprafaţă de 1620  mp. 
 Art.2 Se va solicita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara inscrierea operatiunii de 
dezlipire a terenului 
  Prezenta hotarare se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
- Direcţiei tehnice; 
- Arhitect şef; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie 
- Direcţiei judeţene de dezinsecţie şi ecologizare mediu. 
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