
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil,  

în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  

a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 

Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 24 octombrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, a construcţiilor din incinta 

obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia”, situat în municipiul 

Alba Iulia, judeţul Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a 

dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului 

public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 

Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 22187/14 octombrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 17921/23 august 2018; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Contractului de administrare nr. 37897/8744/13.05.2015, încheiat de Municipiul 

Alba Iulia prin Consiliul Local și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 

- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 9082/27.05.2016. 

 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. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 și  art. 287 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 

 - 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea 

în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 

Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, potrivit anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului, în baza certificatului 

de atestare fiscală nr. 108944/2 octombrie 2018, eliberată de Primăria Municipiului Alba Iulia 

şi anume „curţi construcţii” a construcției C1 în suprafaţă măsurată de 36525 mp., şi „unitate de 

incinerare gaze” C2 în suprafaţă măsurată de 55 mp, ataşată documentaţiei cadastrale care face 

obiectul art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al UAT - Judeţul Alba a imobilului 

care face obiectul art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale UAT - Judeţul Alba, a valorii 

construcţiei menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit Procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nr. 9082/27 mai 2016. 

Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară nr. 109315 Alba Iulia, cu drept de 

proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 

părţi, a construcţiilor C1, C2, sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc 

în documentaţia cadastrală de actualizare date imobil. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară a construcţiilor identificate la art. 5 din prezenta hotărâre. La rubrica 

Observaţii/Referinţe a CF nr. 109315 Alba Iulia se va face următoarea menţiune: Imobil 

împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” - puţuri 

monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare 

levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. Prin intermediul secretarului general al 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 juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

Nr. 209 

Alba Iulia, 24 octombrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g 

şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


