
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru repoziţionarea, rectificarea 

limitelor şi modificarea suprafeţelor după caz cu referire la opt Cărţi Funciare 

aparţinătoare drumului judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea publică a Judeţului Alba  

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 

repoziţionarea, rectificarea limitelor şi modificarea suprafaţelor după caz cu referire la opt Cărţi 

Funciare aparţinătoare drumului judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea publică a judeţului Alba; 

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

cadastrale pentru repoziţionarea, rectificarea limitelor şi modificarea suprafaţelor după caz cu 

referire la opt Cărţi Funciare aparţinătoare drumului judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea 

publică a judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 22680/21 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Documentaţiile tehnice cadastrale pentru repoziţionarea, rectificarea limitelor şi 

modificarea suprafaţelor după caz cu referire la opt Cărţi Funciare aparţinătoare drumului 

judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea publică a Judeţului Alba, identificate prin: C.F. 91845 

Aiud nr. cad. 91845; C.F. 70461 Rîmeț nr. cad. 70461; C.F. 70455 Rîmeț nr. cad. 70455; C.F. 

70453 Rîmeț nr. cad. 70453; C.F. 70557 Ponor nr. cad 70557; C.F. 70558 Ponor  nr. cad. 70558; 

C.F. 71014 Mogoș nr. cad. 71014; C.F. 71347 Bucium nr. cad. 71347, documentaţii realizate de 

S.C. DENISA GEO-TOP-STAR S.R.L. Sebeş, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 22661/21 decembrie 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 şi art. 119 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 – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 54; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. DENISA GEO-

TOP-STAR S.R.L. pentru repoziţionarea, rectificarea limitelor şi modificarea suprafaţelor după 

caz cu referire la opt Cărţi Funciare aparţinătoare drumului judeţean DJ 107I, aflat în 

proprietatea publică a Judeţului Alba, identificate prin: C.F. 91845 Aiud nr. cad. 91845; C.F. 

70461 Rîmeț nr. cad. 70461; C.F. 70455 Rîmeț nr. cad. 70455; C.F. 70453 Rîmeț nr. cad. 70453; 

C.F. 70557 Ponor nr. cad 70557; C.F. 70558 Ponor  nr. cad. 70558; C.F. 71014 Mogoș nr. cad. 

71014; C.F. 71347 Bucium nr. cad. 71347, potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. (1) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 91845 Aiud nr. cad. 91845, 

menţionat la art. 1, de la suprafaţa de 191193 mp., la suprafaţa reală de 193111 mp., rezultată în 

urma măsurătorilor; 

(2) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70461 Rîmeț nr. cad. 70461, menţionat 



la art. 1, de la suprafaţa de 46234 mp., la suprafaţa reală de 46567 mp., rezultată în urma 

măsurătorilor; 

(3) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70455 Rîmeț nr. cad. 70455, menţionat 

la art. 1, de la suprafaţa de 62603 mp., la suprafaţa reală de 63379 mp., rezultată în urma 

măsurătorilor; 

(4) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70453 Rîmeț nr. cad. 70453, menţionat 

la art. 1, de la suprafaţa de 19954 mp., la suprafaţa reală de 20194 mp., rezultată în urma 

măsurătorilor; 

(5) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70557 Ponor nr. cad. 70557, menţionat 

la art. 1, de la suprafaţa de 13068 mp., la suprafaţa reală de 13202 mp., rezultată în urma 

măsurătorilor; 

(6) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70558 Ponor nr. cad. 70558, menţionat 

la art. 1, de la suprafaţa de 89310 mp., la suprafaţa reală de 90664 mp., rezultată în urma 

măsurătorilor; 

 (7) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 71014 Mogoș nr. cad. 71014, menţionat 

la art. 1, de la suprafaţa de 171562 mp., la suprafaţa reală de 174099 mp., rezultată în urma 

măsurătorilor; 

(8) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 71347 Bucium nr. cad. 71347, 

menţionat la art. 1, de la suprafaţa de 167192mp., la suprafaţa reală de 169638 mp., rezultată în 

urma măsurătorilor;  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 

Funciară a modificărilor prezentate la art. 2 alin. 1-6 şi a dreptului proprietate în favoarea 

Judeţului Alba ca bun aparținător domeniului public al Județului Alba; 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară a modificărilor prezentate la art. 2 alin. 7-8 şi a dreptului proprietate în favoarea 

Judeţului Alba ca bun aparținător domeniului public al Județului Alba; 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice 

şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

             Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 23 decembrie 2016 


