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HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de 

proprietate publică a Judeţului Alba, asupra imobilului "Construcţii şi teren aferent staţiei 

de pompare Gura Roşiei", situat administrativ în comuna Roşia Montană 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra imobilului “Construcţii şi 

teren aferent staţiei de pompare Gura Roşiei”, situat administrativ în comuna Roşia Montană; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a judeţului Alba, asupra imobilului 

“Construcţii şi teren aferent staţiei de pompare Gura Roşiei”, situat administrativ în comuna 

Roşia Montană; 

- raportul de specialitate nr. 5597/30 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Văzând documentaţia cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba, prima întabulare, asupra imobilului situat administrativ în localitatea Gura 

Roşiei, comuna Roşia Montană, judeţul Alba, elaborată de S.C. LARRY-VERMESSUNGEN 

S.R.L. Alba Iulia, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5494/28 martie 2016; 

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; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, poziţia cu nr. crt. 120 astfel cum a fost 

completată și modificată prin H.G. nr. 831/2014; 

- Ordinului 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 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală pentru înscriere în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate al Judeţului Alba asupra imobilului în suprafaţă de 849 mp., identificat 

prin CF nr. 71243 Roșia Montană şi CF nr. 71244 Roşia Montană, pe care există o construcţie 

(Clădire post transformare) în suprafaţă de 25 mp.,  potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală pentru înscriere în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate al Judeţului Alba asupra imobilului în suprafaţă de 1097 mp., identificat 

prin CF nr. 71169 Roşia Montană, pe care există 2 construcţii (Clădire staţie de pompare cu 



cameră pompe şi cameră comandă) în suprafaţă de 51 mp., şi (Rezervor şi cameră vane) în 

suprafaţă de 69 mp., potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba – bun imobil aparținând 

domeniului public, asupra imobilelor identificate la art. 1 şi art. 2. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică 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 și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Biroului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîmpeni; Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului și informatică și Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 56 

Alba Iulia,  31 martie  2016 












