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HOTĂRÂRE 

privind reglementarea situaţiei juridice asupra unor terenuri aferente “Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel 

Q=1000 l/s”, situate în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 27 iunie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice asupra unor terenuri aferente 

“Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s”, situate în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 9072/17.06.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

privind reglementarea situaţiei juridice asupra unor terenuri aferente “Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel 

Q=1000 l/s”, situate în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi 

gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) 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; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor cale alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor – Anexa 1, lit. c); 

- 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Alba, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001 şi atestat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 - Anexa nr. 3, poziţia cu nr. crt. 142; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Săsciori nr. 23/2013 privind transmiterea unor terenuri necesare 

funcţionării Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s, din domeniul public al comunei Săsciori şi din 

administrarea Consiliului Local al comunei Săsciori, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba. 

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 declară apartenenţa la proprietatea publică a judeţului Alba, a terenurilor aferente „Staţiei de tratare 

a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s”, situate în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, identificate potrivit 

planurilor de amplasament şi delimitare din anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri,  după cum urmează: 

a) teren, în suprafaţă de 24.408 mp, înscris în C.F. nr. 70509 Săsciori cu nr. cadastral 70509, pe care sunt edificate 12 

clădiri având suprafaţa totală construită de 5.250 mp; 

b) teren, în suprafaţă de 5.802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 Săsciori cu nr. cadastral 70488; 

c) teren, în suprafaţă de 3.331 mp, înscris în C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a terenului identificat la art. 1, lit. a), din “Păşune” în 

“Curţi-construcţii”, a terenului identificat la art. 1, lit. b), din “Păşune” în “Drum de acces” şi a terenului identificat la 

art. 1, lit. c), din “Păşune” în “Teren pentru tratarea nămolurilor”. 

Art. 3.  Se aprobă înscrierea clădirilor pe terenul identificat la art. 1, lit. a), după cum urmează: 

1) corp de clădire C1 - “Staţie de filtre”, având suprafaţa construită de 1.145 mp; 

2) corp de clădire C2 - “Pavilion de exploatare”, având suprafaţa construită de 158 mp; 

3) corp de clădire C3 - “Cabina poartă”, având suprafaţa construită de 11 mp; 

4) corp de clădire C4 - “Spaţii de cazare”, având suprafaţa construită de 183 mp; 

5) corp de clădire C5 - “Centrala termică”, având suprafaţa construită de 68 mp; 

6) corp de clădire C6 - “Decantor radial”, având suprafaţa construită de 1.001 mp; 

7) corp de clădire C7 - “Decantor radial”, având suprafaţa construită de 995 mp; 

8) corp de clădire C8 - “Decantor radial”, având suprafaţa construită de 1.006 mp; 

9) corp de clădire C9 - “Staţie de reactivi şi clorinare”, având suprafaţa construită de 362 mp; 

10) corp de clădire C10 - “Bazin dizolvare sulfat de aluminiu”, având suprafaţa construită de 34 mp; 

11) corp de clădire C11 - “Bazin dizolvare var hidratat”, având suprafaţa construită de 37 mp; 

12) corp de clădire C12 - “Magazie + Atelier”, având suprafaţa construită de 250 mp. 

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

construcţiilor edificate pe terenul identificat la art. 1, lit. a) - potrivit art. 3 din prezenta hotărâre, schimbarea categoriei 

de folosinţă a terenurilor - potrivit art. 2 din prezenta hotărâre, precum şi înscrierea provizorie a dreptului proprietate 

în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenurilor şi asupra construcţiilor edificate.  

Art. 5.  Poziţia cu nr. crt. 142 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, se 

modifică potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6.  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; 

- Consiliului Local al comunei Săsciori; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL                             

    Contrasemnează, 
                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                    
                   Mariana HURBEAN 
      

Alba Iulia, 27 iunie 2013 

Nr. 112 









               Anexa nr. 2      

                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

                       nr. 112 din 27 iunie 2013 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
le bunului cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 

 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile 
Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
142. 1.8.6. Construcţii şi teren 

aferent Staţiei de tratare 
a apei Săsciori-Sebeşel 
Q= 1000 l/s 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în 
localitatea Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele 
aferente, pavilion de exploatare, trei decantoare radiale, staţie de 
reactivi şi clorinare, bazine de stocare şi dizolvare, depozite, atelier şi 
magazie. Debit Q = 1000 l/s. Terenul aferent, în suprafaţă totală de 
33.541 mp, se compune din: 
- incinta staţiei, în suprafaţă de 24.408 mp, înscris în C.F. nr. 70509 
Săsciori cu nr. cadastral 70509, pe care sunt edificate 12 clădiri având 
suprafaţa totală construită de 5.250 mp; 
- drum de acces, în suprafaţă de 5.802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 
Săsciori cu nr. cadastral 70488; 
- teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3.331 mp, înscris în 
C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487. 
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