
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216/2014 privind aprobarea 

unor procese verbale de vecinătate 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 februarie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 216/2014 privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate; 

- Raportul de specialitate nr. 2616/12.02.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la proiectul 

de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216/2014 privind 

aprobarea unor procese verbale de vecinătate. 

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. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 216/2014 privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate. 

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. unic.  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216/2014 privind aprobarea unor 

procese verbale de vecinătate, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

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                                           
                         Dana POTOPEA 
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