
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent  tarlalei „Mişca” din 

municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj,  

proprietate publică a Judeţului Alba 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent  

tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj, 

proprietate publică a judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea 

Planului parcelar aferent  tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren 

înscris în CF nr. 71933 Blaj, proprietate publică a judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7382/20 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 7557/31 martie 2017 a Primăriei municipiului Blaj, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6428/5 aprilie 2017; 

- adresa nr. 2370/20 martie 2017 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba 

comunicată Primăriei municipiului Blaj. 

 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. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba -  poziţia nr. 189; 

- 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 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 emite acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent tarlalei 

„Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj, 

proprietate publică a Judeţului Alba. 

Art. 2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Alba, să semneze în numele 

Judeţului Alba declaraţia necesară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, în 

vederea actualizării Planului parcelar aferent tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj. 

Art. 3. 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, Consiliului Local 

al municipiului Blaj, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Direcției juridice şi 

relații publice și  Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,  

                      ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
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