
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN    

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui proces-verbal de 

vecinătate; 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea unui proces-verbal de vecinătate; 

- raportul de specialitate nr. 23901/15.12.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba ; 

- adresa SC Larry&Cory Vermessungen SRL, prin mandatar Man Corina Camelia, ing. 

topograf, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 23226/08.12.2015, prin care se solicită 

semnarea Procesului verbal de vecinătate nr. 1/02.12.2015 pentru proprietatea situată în municipiul 

Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, înregistrată în C.F. 89079, nr. top. 976, 978/1/2/2/2/1, 

978/2/2/2/2/1, 979/3, în suprafaţă măsurată de 2616 mp., şi suprafaţa din acte 2581 mp. - parcelă care 

se învecinează cu imobilul Teatrul de Păpuşi Prichindel, proprietate publică a Judeţului Alba, înscris 

în C.F. 89617, nr. top. 978/2/2/2/2/2, în suprafaţă de 1010 mp.; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 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. b 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 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. 1/02.12.2015, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre proprietatea situată în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 2, înregistrată în C.F. nr. 89079, nr. top. 976, 978/1/2/2/2/1, 978/2/2/2/2/1, 979/3, în 

suprafaţă măsurată de 2616 mp., şi suprafaţa din acte 2581 mp. - parcelă care se învecinează cu 

imobilul Teatrul de Păpuşi Prichindel,  proprietate publică a Judeţului Alba, înscris în C.F. nr. 89617, 

nr. top. 978/2/2/2/2/2, în suprafaţă de 1010 mp., solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte 

Funciară, prezentat în anexa – nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică, Direcția Tehnică și Direcţia Amenajarea teritoriului şi urbanism din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

comunică: Prefectului judeţului Alba; SC Larry&Corry Vermessungen SRL prin mandatar Man 

Corina Camelia – expert topograf; Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcției 

Tehnică și Direcţiei Amenajarea teritoriului şi urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL             Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU  
Nr. 202 

Alba Iulia, 22 decembrie 2015 


