
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 1 şi art. 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2011 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 decembrie 2011; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 şi art. 3 ale Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2011; 

- Raportul nr. 15440/05.12.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind modificarea art. 1 şi art. 3  ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

60/2011.  

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Şugag nr. 32/2010 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, a Regulamentului Local de Urbanism, precum şi a Strategiei de 

Dezvoltare Spaţială a comunei Şugag; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Săsciori nr. 7/2011 privind trecerea unui bun imobil 

„păşune”, în suprafaţă de 26.697 mp, situat în zona turistică „Poarta Raiului”, din domeniul 

privat în domeniul public al comunei Săsciori, trecerea lui în domeniul public al judeţului Alba 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 

judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 119, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 634/2006 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 funciară, modificat şi completat prin 



Ordinul 785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară.  

În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. I. Se modifică art. 1 şi art. 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2011, 

urmând să aibă următorul cuprins : 

1) „Art. 1.  Se aprobă cuprinderea în domeniul public al judeţului Alba, a bunului imobil-teren în 

suprafaţă de 26.697 mp, situat în intravilanul satului Tău-Bistra, Comuna Şugag - zona turistică 

“Poarta Raiului”, înscris în C.F. nr. 70504 Şugag, cu nr. cadastral 70504 şi nr. top. 1011/25/2, 

1012/25/2, 1005/25/2, 996/1/25/2 şi 1006/1/25/2, identificat potrivit Planului de amplasament şi 

delimitare - Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, în vederea amplasării unor obiective de uz şi interes 

public.” 

2) „Art. 3. Bunul imobil-teren, se cuprinde la poziţia nr. 114 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba, cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 2 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2011, rămân 

neschimbate.  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Arhitectului şef; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

 
                   Contrasemnează, 

                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
     Mariana HURBEAN 

 

 

Alba Iulia, 14 decembrie 2011 

Nr. 227 

 

 

Nota: Anexa nr.1 poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare 

consilii locale din cadrul Consiliului Judetean Alba 



                                   

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI 
care se cuprinde la poziţia cu n niului public al judeţului Alba  

Secţiunea  I 

                                               Anexa nr. 2 
                                     la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

                                   nr. 227 din 14 decembrie 2011 

 
 
 
 

r. crt. 114 în Inventarul bunurilor care aparţin dome
 
 

Bunuri imobile  
Nr Codul de  Denumirea  Elementele Anul Valoarea de Situaţia 

juri ală Crt Clasificare Bunului 
de identificare 

dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

inventar 
-lei - 

dică actu

0 1 2 3 5 6 4 
114  Teren 

il 
ă 

Situat administrativ în intravilanul satului Tău-Bistra, Comuna Şugag, 

ren proprietate privată a comunei Săsciori 

2011 803.579,70 Domeniul Public 
constru
zona turistic
“Poarta 
Raiului” 

ib zona turistică “Poarta Raiului”, Judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70504 
Şugag, cu nr. cadastral 70504 şi nr. top. 1011/25/2, 1012/25/2, 
1005/25/2, 996/1/25/2 şi 1006/1/25/2. 
Suprafaţa totală: 26.697 mp. 
  

ecinătăţi: V
La Nord - te
La Sud – Pădure Romsilva 
La Vest – Pârâul Canciu 

 La Est - Pădure Romsilva
 

al judeţului Alba 
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