
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a terenului în suprafaţă de 

26.697 mp, situat în intravilanul satului Tău-Bistra, Comuna Şugag, zona turistică “Poarta 

Raiului”, proprietate publică a judeţului 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  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 aprilie 2012; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de 

dezmembrare a terenului în suprafaţă de 26.697 mp, situat în intravilanul satului Tău-Bistra, 

Comuna Şugag, zona turistică “Poarta Raiului”, proprietate publică a judeţului 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; 

- Raportul de specialitate nr. 4242/09.04.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a terenului în 

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

“Poarta Raiului”, proprietate publică a judeţului 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; 

- Documentaţia cadastrală de dezmembrare, realizată de P.F.A. Ioan MUNTEAN, întregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4221/09.04.2012 

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;  

- 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. 1.  Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezmembrare a terenului în suprafaţă de 

26.697 mp, situat în intravilanul satului Tău-Bistra, Comuna Şugag, zona turistică “Poarta Raiului”, 

proprietate publică a judeţului 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, prezentată în anexa– parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea bunului imobil, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

trei loturi, după cum urmează : 

- Lotul nr. 1 – păşune,  în suprafaţă de 10.259 mp;                 

- Lotul nr. 2 – păşune,  în suprafaţă de 12.344 mp;                 

- Lotul nr. 3 – păşune,  în suprafaţă de 4.094 mp.                 

Art. 3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a Lotului nr. 2 şi a Lotului nr. 3, din 

“Păşune” în “Teren construibil”. 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea 

Funciară a operaţiunii de dezmembrare, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre, schimbarea categoriei 



de folosinţă a Lotului nr. 2 şi a Lotului nr. 3, din “Păşune” în “Teren construibil”, precum şi a 

dreptului de proprietate asupra celor trei loturi, în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a 

dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

comunică : 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     PREŞEDINTE 

     Ion DUMITREL 

 

                    Contrasemnează, 

                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

      Mariana HURBEAN 

            

 

 

Alba Iulia, 19 aprilie 2012 
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