
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică a judeţului Alba, asupra imobilului “Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna 

Mureş”, situat în intravilanul comunei Unirea, 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 însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra imobilului “Construcţii şi teren 

aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş”, situat în intravilanul comunei Unirea, Judeţul Alba;  

- Raportul de specialitate nr. 9075/17.06.2013 al Direcţiei Relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică a judeţului Alba, asupra imobilului “Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş”, 

situat în intravilanul comunei Unirea, Judeţul Alba;  

- Documentaţia cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba, prima 

întabulare, asupra imobilului “Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş”, situat în 

intravilanul comunei Unirea, Judeţul Alba, realizată de P.F.A. Corina Camelia MAN şi înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9461/20.06.2013. 

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) şi art. 119, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 3-(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- 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; 

- 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. 124. 



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 tehnică cadastrală pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 

proprietate publică al judeţului Alba asupra imobilului “Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna 

Mureş”, situat în intravilanul comunei Unirea, Judeţul Alba, potrivit anexei nr. 1– parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă parcelarea bunului imobil, înscris în C.F. nr. 431 Unirea II, sub A+1, cu nr. top. 1060 

– teren rât, în suprafaţă de 2.913 mp,  în două loturi, după cum urmează : 

- Lotul nr. 1 – teren rât, în suprafaţă totală de 425 mp, identificat cu nr. top. nou 1060/1; 

- Lotul nr. 2 – teren rât, în suprafaţă totală de 2.488 mp, identificat cu cu nr. top. nou 1060/2. 

Art. 3. Se aprobă parcelarea bunului imobil, înscris în C.F. nr. 34 Unirea II, sub A+1, cu nr. top. 1061 

– teren rât, în suprafaţă de 1.367 mp,  în două loturi, după cum urmează : 

- Lotul nr. 1 – teren rât, în suprafaţă totală de 189 mp, identificat cu nr. top. nou 1061/1; 

- Lotul nr. 2 – teren rât, în suprafaţă totală de 1.178 mp, identificat cu cu nr. top. nou 1061/2. 

Art. 4. Se aprobă parcelarea bunului imobil, înscris în C.F. nr. 269 Unirea II, sub A+1, cu nr. top. 1062 

– teren rât, în suprafaţă de 1.500 mp,  în două loturi, după cum urmează : 

- Lotul nr. 1 – teren rât, în suprafaţă totală de 200 mp, identificat cu nr. top. nou 1062/1; 

- Lotul nr. 2 – teren rât, în suprafaţă totală de 1.300 mp, identificat cu cu nr. top. nou 1062/2. 

Art. 5. Se aprobă parcelarea bunului imobil, înscris în C.F. nr. 70 Unirea II, sub A+1, cu nr. top. 1063 

– teren rât, în suprafaţă de 2.417 mp,  în două loturi, după cum urmează : 

- Lotul nr. 1 – teren rât, în suprafaţă totală de 301 mp, identificat cu nr. top. nou 1063/1; 

- Lotul nr. 2 – teren rât, în suprafaţă totală de 2.116 mp, identificat cu cu nr. top. nou 1063/2. 

Art. 6. Se aprobă parcelarea bunului imobil, înscris în C.F. nr. 210 Unirea II, sub A+1, cu nr. top. 1073 

– păşune, în suprafaţă de 268.166 mp şi cu nr. top. 1074 – păşune, în suprafaţă de 4.540 mp,  în două loturi, 

după cum urmează : 

- Lotul nr. 1 – păşune, în suprafaţă totală de 811 mp, identificat cu nr. top. nou 1073/1; 

- Lotul nr. 2 – păşune, în suprafaţă totală de 267.355 mp, identificat cu cu nr. top. nou 1073/2 şi nr. top. 

1074 – păşune, în suprafaţă de 4.540 mp. 

Art. 7.  Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a terenului aferent Lotului nr. 2, identificat la art. 

2, 3, 4 şi 5 din “Teren rât”  în “Curţi-construcţii” şi a terenului aferent Lotului nr. 1 identificat la art. 6 din 

prezenta hotărâre, din “Păşune”  în “Curţi-construcţii”. 

Art. 8. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea provizorie în Cartea 

Funciară, a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenului “Curţi-

construcţii”, identificat cu nr. top. nou 1060/2, 1061/2, 1062/2, 1063/2 şi 1073/1, în suprafaţa totală 7.893 

mp, pe care sunt edificate 9 clădiri cu suprafaţa totală construită de 206 mp.   



Art. 9.  Se aprobă înscrierea clădirilor pe terenul identificat la art. 8, din prezenta hotărâre, după cum 

urmează: 

(1) corp de clădire C1 - “Staţie de clorinare”, având suprafaţa construită de 30 mp; 

(2) corp de clădire C2 - “Staţie de pompare”, având suprafaţa construită de 24 mp; 

(3) corp de clădire C3 - “Staţie de pompare”, având suprafaţa construită de 26 mp. 

(4) corp de clădire C4 - “Magazie”, având suprafaţa construită de 74 mp; 

(5) corp de clădire C5 - “Bazine”, având suprafaţa construită de 21 mp; 

(6) corp de clădire C6 - “Cămin vizitare”, având suprafaţa construită de 15 mp. 

(7) corp de clădire C7 - “Cămin vizitare”, având suprafaţa construită de 6 mp; 

(8) corp de clădire C8 - “Cămin vizitare”, având suprafaţa construită de 6 mp; 

(9) corp de clădire C9 - “Anexa”, având suprafaţa construită de 4 mp. 

Art. 10. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea provizorie în Cartea 

Funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenului identificat 

la art. 8, din prezenta hotărâre şi asupra construcţiilor edificate pe acesta, precum şi schimbarea categoriei de 

folosinţă a terenului potrivit art. 7 din prezenta hotărâre. 

Art. 11.  Poziţia cu nr. crt. 124 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

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

Art. 12.  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 Unirea; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 

                             
  Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                             
                   Mariana HURBEAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 iunie 2013 

Nr. 115 

 

















               Anexa nr. 2      

                           la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

                      nr. 115 din 27 iunie 2013 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
le bunului cuprins la poziţia cu nr. crt. 124 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 

 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile 
Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificar

e 

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 
124. 1.8.12. Construcţii şi teren 

aferent Staţiei de 
pompare Ocna Mureş 

Imobil situat intravilanul comunei Unirea, Judeţul Alba, pe partea 
dreaptă a drumului judeţean DJ107D, la 200 m faţă de podul peste Râul 
Mureş, compus din: 

- Staţia de pompe: 2 construcţii în regim D+P cu suprafaţa totală 
construită de 50 mp, realizate din cărămidă şi fundaţii de beton;
Debit Q=100 l/s; 

- Staţia de clorinare: construcţie în regim P cu suprafaţa 
construită de 30 mp, realizată din cărămidă şi fundaţii de beton;

- Magazie: construcţie în regim P cu suprafaţa construită de 74 
mp, realizată din cărămidă şi fundaţii de beton; 

- Bazine, cămine de vizitare şi o construcţie anexă. 
Teren aferent, în suprafaţă totală de 7.893 mp, din care total construit 
de 206 mp. 
Vecinătăţi: nord-est-vest-sud: proprietăţi particulare.  
 

1988 170.542,78 Domeniul public 
al judeţului 
Alba, potrivit 
Hotărârii 
Consiliului 
Judeţean Alba    
nr. 42/2002 şi 
nr. 59/2012 

 


