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HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a 

dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra a două sectoare de drum judeţean 

 

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

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra a două 

sectoare de drum judeţean;  

- Raportul de specialitate nr. 2619/12.02.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra a două sectoare de drum judeţean;  

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

prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir      

- Şureanu – Prigoana - Valea Mare – DN 67C, de la km 59+586 la km 75+950, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Şugag, în extravilan, realizată de P.F.A. Corina Camelia MAN şi înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3412 /23.02.2015; 

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

prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 709 K: Lim. Jud. Hunedoara – Cabana 

Şurianu – DJ 704, de la km 65+951 la km 68+917, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, 

în extravilan, realizată de P.F.A. Corina Camelia MAN şi înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub                       

nr. 3413/23.02.2015; 

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

prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 709 K: Lim. Jud. Hunedoara – Cabana 

Şurianu – DJ 704, de la km 68+917 la km 69+000, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag, 

în extravilan, realizată de P.F.A. Corina Camelia MAN şi înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub                       

nr. 3414/23.02.2015. 

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;  

- 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 – Anexa nr. 1, poziţiile cu nr. crt. 66 

şi 75; 

- 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. 

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 dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704: DN 7 

(Şibot) – Vinerea – Cugir - Şureanu – Prigoana - Valea Mare – DN 67C, de la km 59+586 la km 75+950, 

situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag - în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 

132.549 mp, potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 709 K: Lim. Jud. 

Hunedoara – Cabana Şurianu – DJ 704, de la km 65+951 la km 68+917, situat pe teritoriul administrativ 

al oraşului Cugir - în extravilan, având suprafaţa identificată de 25.096 mp, potrivit anexei nr. 2 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 709 K: Lim. Jud. 

Hunedoara – Cabana Şurianu – DJ 704, de la km 68+917 la km 69+000, situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Şugag - în extravilan, având suprafaţa identificată de 500 mp, potrivit anexei nr. 3 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra: 

- terenului în suprafaţă totală de 132.549 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704: DN 7 

(Şibot) – Vinerea – Cugir - Şureanu – Prigoana - Valea Mare – DN 67C, de la km 59+586 la km 

75+950, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag, în extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 66 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 



- terenului în suprafaţă de 25.096 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 709 K: Lim. Jud. 

Hunedoara – Cabana Şurianu – DJ 704, de la km 65+951 la km 68+917, situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Cugir, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 75 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

- terenului în suprafaţă de 500 mp, reprezentând terenul aferent sectorului din drumul judeţean DJ 709 

K: Lim. Jud. Hunedoara – Cabana Şurianu – DJ 704, de la km 68+917 la km 69+000, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Şugag, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. crt. 75 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 - Anexa nr. 1. 

Art. 5. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, înscrierea în Cartea Funciară a 

categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra terenurilor menţionate la art. 4 din prezenta hotărâre. 

Art. 6. 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; 

- Compartimentului Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 
                                   
              Contrasemnează, 
                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                         Dana POTOPEA 
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