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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în 

Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de 

dezmembrare a imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate 

publică a judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 2873/20.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului situat 

administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Documentaţia cadastrală de dezmembrare – Plan de amplasament şi delimitare a imobilului situat în 

Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, Judeţul Alba, cu propunerea de dezlipire, realizată de P.F.A. 

Corina Camelia MAN. 

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. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba cu modificările şi completările 

ulterioare - Anexa nr. 1, poziţia cu nr. crt. 34; 

- 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 imobilului situat administrativ în 

Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, înscris în C.F. nr. 84194 

Alba Iulia, cu nr. cadastral 84194, compus din teren – în suprafaţă de 17.870 mp, pe care sunt edificate 

şase corpuri de clădire, documentaţie tehnică întocmită de P.F.A. Corina Camelia MAN şi cuprinsă în 

anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în două loturi, 

după cum urmează : 

- Lotul nr. I – “Curţi construcţii”, în suprafaţă de 1.833 mp, pe care este edificat corpul de clădire         

C3 – “Clădire Secţie Psihiatrie S+P+1”. 

- Lotul nr. II – “Curţi construcţii”, în suprafaţă de 16.037 mp, pe care sunt edificate cinci corpuri de 

clădire: 

1. corp de clădire C1 – “Clădire Birou Internări”; 

2. corp de clădire C2 – “Clădire Secţie Neurologie P+1”; 

3. corp de clădire C4 – “Morga”; 

4. corp de clădire C6 – “Clădire Sediu administrativ P+1”; 

5. corp de clădire C7 – “Clădire Club P+1”. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea operaţiunii de 

dezmembrare în cele două loturi, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre, precum şi înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a dreptului de 

administrare al Consiliului Judeţean Alba asupra terenului aferent celor două loturi, precum şi asupra  

construcţiilor edificate pe acestea. 

Art. 4. Direcţia gestionarea patrimoniului 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; 

- Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia; 

- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                      Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

            

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 34 

 

Anexa se poate consulta la Compartimentul Administrarea domeniului public și privat din cadrul CJ Alba.  


