
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Judeţului Alba în  

domeniul public al Judeţului Alba şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a 

imobilelor proprietate publică a Judeţului Alba situate administrativ în  

municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Judeţului 

Alba în domeniul public al Judeţului Alba şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a 

imobilelor proprietate publică a Judeţului Alba situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nicolae Titulescu nr. 9; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul 

privat al Judeţului Alba în domeniul public al Judeţului Alba şi aprobarea documentaţiei 

cadastrale de alipire a imobilelor proprietate publică a Judeţului Alba situate administrativ în  

municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9; 

- raportul de specialitate nr. 21739/7 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- 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 şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Alba în domeniul public al 

Judeţului Alba a imobilelor înscrise în cartea funciară identificate astfel: 

- C.F. nr. 72761 Alba Iulia, nr. cad. 72761, nr. top. 2005/2, în suprafaţă de 136 mp; 

- C.F. nr. 73137 Alba Iulia, nr. cad. 73137, nr. top. 2013/1/2, în suprafaţă de 374 mp. 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în: 

- C.F. nr. 102453 Alba Iulia, nr. cad. 102453, nr. top. 2010/1/2, 2012/1/2, în suprafaţă de 

374 mp; 

- C.F. nr. 96341 Alba Iulia, nr. cad. 96341, nr. top 2015/2/2, 2015/2/1/2/4, în suprafaţă de 

421 mp; 

- C.F. nr. 79570 Alba Iulia, nr. cad 79570, nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1, 2012/2/1, în 

suprafaţă de 2390 mp; 

- C.F. nr. 72761 Alba Iulia, nr. cad. 72761, nr. top. 2005/2, în suprafaţă de 136 mp; 

- C.F. nr. 73137 Alba Iulia, nr. cad. 73137, nr. top. 2013/1/2, în suprafaţă de 374 mp. 

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală de alipire a imobilelor înscrise în cele 

cinci cărţi funciare aferente imobilului prevăzute la art. 2, ce se constituie în anexă - parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  



Art. 4. Solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea 

operațiunii de alipire a 5 loturi identificate prin cărţile funciare nr: 102453; 96341; 79570; 

72761; 73137, şi a dreptului de proprietate în favoarea Județului Alba ca bun aparținând 

domeniului public al Județului Alba, asupra terenului aferent, precum și a construcțiilor edificate 

pe acesta. 

Acest imobil se alipeşte astfel:  

Nr. topografic 2010/2/1, 2012/2/1 - curţi construcţii în suprafaţă de 3322 mp, şi nr. 

topografic 2010/1/2, 2012/1/2 - arabil în suprafaţă de 374, în suprafaţă totală de 3322 mp, fiind 

împrejmuit parţial cu gard de beton, pe care se găsesc construcţiile C1- Birouri, atelier în 

suprafaţă de 127 mp, C2 - Centrul de servicii comunitare în suprafaţă de 771 mp, C3 - Centrala 

termică în suprafaţă de 101 mp.,  

Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Nr. 238 

Alba Iulia,  23 decembrie  2016  


