
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de comasare a imobilului  

proprietate publică a Judeţului Alba situat administrativ  

în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de comasare a 

imobilului situat administrativ în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei 

Mureşanu, nr. 100; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale 

de comasare a imobilului situat administrativ în satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. 

Andrei Mureşanu, nr. 100; 

 - raportul de specialitate nr. 5248/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

 - documentația tehnică cadastrală de comasare a parcelelor imobilului situat 

administrativ în satul Sîncrai, aparținător municipiului Aiud, str. Andrei Mureșanu, nr. 100; 

Ținând cont de 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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 700/2014 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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 următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă comasarea loturilor imobilului situat administrativ în satul Sîncrai, 

aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, identificate după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 identificat prin C.F. nr. 91200 Aiud , nr. cad. 91200 în suprafaţă de 10364 

mp., categoria de folosință - curţi construcţii intravilan pe care se află  C6 - Şcoala specială în 

suprafaţă de 962 mp., C8 - Grădiniţa veche în suprafaţă de 353 mp., şi C9 - Centrala termică în 

suprafaţă de 177 mp; 

- Lotul nr. 2 identificat prin CF nr. 91199 Aiud, nr. cad. 91199 în suprafaţă de 1350 mp., 

categoria de folosință - curţi construcţii intravilan; 

- Lotul nr. 3 identificat prin CF nr. 91211 Aiud, nr. cad. 91211 în suprafaţă de 505 mp., 

categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C3 - Centrala termică în 

suprafaţă de 218 mp; 

- Lotul nr. 4 identificat prin CF nr. 91212 Aiud, nr. cad. 91212 în suprafaţă de 2823 mp., 

categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C2 - Internat în suprafaţă de 587 

mp., C4 - Cantina în suprafaţă de 350 mp; 



- Lotul nr. 5 identificat prin CF nr. 91198 Aiud, nr. cad. 91198 în suprafaţă de 170 mp., 

categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C10 - Cabina portar în suprafaţă 

de 58 mp; 

- Lotul nr. 6 identificat prin CF nr. 71059 Aiud, nr. cad. 71059 în suprafaţă de 500 mp., 

categoria de folosință - curţi construcţii intravilan, pe care se află C7 - Grădiniţa nouă în suprafaţă 

de 127 mp. 

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de comasare a loturilor prevăzute la art. 

1, ce se constituie în anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea 

operațiunii de comasare a loturilor descrise la art. 1 al prezentei hotărâri și înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Județului Alba asupra terenului aferent, precum și a 

construcțiilor edificate pe acesta ca aparținând domeniului public al județului Alba. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției tehnice, Direcției juridică și 

relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 47 

Alba Iulia, 31 martie 2016 












