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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 august 2015; 

 Luând în dezbatere: 

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

- Raportul nr. 15121/18.08.2015 al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate; 

- Adresa domnului Morariu Silviu, prin mandatar Filipescu Florina Georgiana, ing. topograf, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14087/30.07.2015, prin care se solicită semnarea 

procesului verbal de vecinătate Nr. 86/28.08.2012 pentru proprietatea situată în Comuna Întregalde, 

sat Ivăniş, înregistrată în C.F. 70203, sub nr. top. 184/1/2 fânaţ, în suprafaţă de 890 mp.,  şi a 

procesului verbal de vecinătate Nr. 87/28.08.2012 pentru proprietatea situată în Comuna Întregalde 

sat Ivăniş, înregistrată în C.F. 70203, 70308, sub nr. topo. 184/1/7 fînaţ, în suprafaţă de 974 mp., 

184/1/1 curţi construcţii, în suprafaţă de 636 mp., 183/2/2/2 livadă, în suprafaţă de 698 mp.,  

183/2/2/1 fînaţ, în suprafaţă de 569 mp., 2562/3 fînaţ în suprafaţă de 4942 mp., - parcele care se 

învecinează cu drumul judeţean DJ 107K- proprietate publică a Judeţului Alba. 

- Adresa domnului Nistor Aurel şi soţia Nistor Maria, prin mandatar Filipescu Florina Georgiana, ing. 

topograf, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14903/13.08.2015, prin care se solicită 

semnarea procesului verbal de vecinătate Nr. 21/22.03.2013 pentru proprietatea situată în Comuna 

Întregalde, sat Ivăniş, înregistrată în C.F. 70203, 70310, sub nr. top. 184/1/5 curţi construcţii, în 

suprafaţă de 584 mp., 184/1/6 livadă, în suprafaţă de 2034 mp., 2545/1/1 fînaţ, în suprafaţă de 6286 

mp.,  şi a procesului verbal de vecinătate Nr. 22/22.03.2013 pentru proprietatea situată în Comuna 

Întregalde sat Ivăniş, înregistrată în C.F. 70203, sub nr. topo. 184/1/3 fînaţ, în suprafaţă de 332 mp., 

184/1/4 curţi construcţii, în suprafaţă de 234 mp.,  - parcele care se învecinează cu drumul judeţean 

DJ 107K- proprietate publică a Judeţului Alba. 

Văzînd avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului : 

 



Având în vedere prevederile: 

- Art. 91-alin 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 26- lit.c, art. 79 alin. 11, art. 84 alin. 2 lit. 6 şi art. 380 din Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi 

completările ulterioare 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. 

În temeiul art. 97- alin. 1 şi art.115- alin. 1, lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la Procesul-verbal de vecinătate Nr. 86/28.08.2012, pentru 

stabilirea limitelor comune dintre D.J. 107K, proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în 

Comuna Întregalde, sat Ivăniş, înscris în C.F. 70203, sub nr. top. 184/1/2 fânaţ, în suprafaţă de 890 mp.,  

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

prezentei hotărâri.  

 

Art. 2. Se exprimă acordul cu privire la Procesul-verbal de vecinătate Nr. 87/28.08.2012, pentru 

stabilirea limitelor comune dintre D.J. 107K, proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în 

Comuna Întregalde, sat Ivăniş, înscris în C.F. 70203, 70308, sub nr. topo. 184/1/7 fînaţ, în suprafaţă de 

974 mp., 184/1/1 curţi construcţii, în suprafaţă de 636 mp., 183/2/2/2 livadă, în suprafaţă de 698 mp.,  

183/2/2/1 fînaţ, în suprafaţă de 569 mp., 2562/3 fînaţ în suprafaţă de 4942 mp., solicitat pentru 

reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa – nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 

Art. 3. Se exprimă acordul cu privire la Procesul-verbal de vecinătate Nr. 21/22.03.2013, pentru 

stabilirea limitelor comune dintre D.J. 107K, proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în 

Comuna Întregalde, sat Ivăniş, înscris în C.F. 70203, 70310, sub nr. top. 184/1/5 curţi construcţii, în 

suprafaţă de 584 mp., 184/1/6 livadă, în suprafaţă de 2034 mp., 2545/1/1 fînaţ, în suprafaţă de 6286 mp.,  

solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa – nr. 3, parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

 



Art. 4. Se exprimă acordul cu privire la Procesul-verbal de vecinătate Nr. 22/22.03.2013, pentru 

stabilirea limitelor comune dintre D.J. 107K, proprietate publică a Judeţului Alba şi terenul situat în 

Comuna Întregalde, sat Ivăniş, înscris în C.F. 70203, sub nr. topo. 184/1/3 fînaţ, în suprafaţă de 332 mp., 

184/1/4 curţi construcţii, în suprafaţă de 234 mp., solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte 

Funciară, prezentat în anexa – nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Doamnei Filipescu Florina Georgiana – expert topograf, Anexa 1 - 4; 

- Domnului Morariu Silviu, d-lui Nistor Aurel cu soţia Maria prin mandatar Filipescu Florina 

Georgiana, expert topograf ; 

- Direcţia Amenajarea teritoriului şi urbanism;  

- Direcţia Tehnică ; 

- Direcţia Gestiunea Patrimoniului şi Informatică. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

            Ion DUMITREL 

 

                Contrasemnează, 

                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                               Vasile BUMBU 
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