
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 decembrie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate; 

- Raportul de specialitate nr. 21245/18.12.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate; 

- Adresa domnului Valentin POPA, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

19681/27.11.2014, prin care solicită semnarea proceselor verbale de vecinătate pentru proprietăţile 

sale înregistrate sub nr. top. 411 şi nr. top. 398/1/1, care se învecinează cu drumul judeţean            

DJ 107K- proprietate publică a Judeţului 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; 

- 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 nr. 785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară. 

În temeiul art. 97- (1) 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 aprobă procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre               

drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în comuna Întregalde, 

în suprafaţă de 624 mp, identificat cu nr. top. 411 – proprietatea domnului Valentin POPA, solicitat 

pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  



Art. 2.  Se aprobă procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre               

drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în comuna Întregalde, 

în suprafaţă de 1158 mp, identificat cu nr. top. 398/1/1 – proprietatea domnului Valentin POPA, 

solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

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

comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Domnului Valentin POPA; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 
 
 

                     Contrasemnează, 
                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29 decembrie 2014 
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