
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  apartamentare imobil 

 situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie  2020; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 

județul Alba; 

- raportul nr. 3026 din 6  februarie  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;   

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. top.4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 

în suprafaţă totală de 62.816 mp. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea 

unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 privind aprobarea documentației 

cadastrale de dezlipire a imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul 

Cugir, str. Victoriei nr. 9 jud. Alba proprietate publică a jud. Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018  privind modificarea 

HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris 

în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - 

proprietate publica a jud. Alba. 

Luând în considerare referatul de admitere a cererii cu nr. 62558/10 decembrie 2019 

emis de  Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia;   

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289 și art. 297 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 26 alin. 8  din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 907 şi art. 908 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

- anexa nr. 1, poz. cu nr. crt. 14 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba,  cu 

modificările și completările ulterioare; 

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 aprobă documentaţia cadastrală  de  apartamentare  imobil  situat administrativ 

în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba cu nr. cad. 75597-C1, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 



 Art. 2. Se aprobă dezmembrarea în două loturi a imobilului identificat la art. 1. după cum 

urmează: 

a.) Lotul nr. 1 - Nr. cad. 75597-C1-U1, în suprafaţă totală construită de 166,85 mp, cu 

suprafață utilă de 136,5 mp. 

 b.) Lotul nr. 2 - Nr. cad. 75597-C1-U2, în suprafaţă utilă de 2392,73 mp. 

Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba să semneze declarația 

îndreptării erori materiale dată în formă autentică notarială a bunului imobil identificat la art. 1. 

Art. 4. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia îndreptarea 

erori materiale înscrise în Cartea Funciară nr. 75597-C1 Cugir după cum urmează: 

a.)  nr. cad. 75597-C1-U1 - drept de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca 

bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba. 

b.)  nr. cad. 75597-C1-U2  - drept de proprietate în favoarea UAT - Orașul Cugir ca 

bun aparţinând domeniului public al Orașului Cugir. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6.  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, 

Consiliului Local al Orașului Cugir, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                 

                                             Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 27 

Alba Iulia, 6 februarie 2020 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 3054/6 februarie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei cadastrale de   

apartamentare imobil  situat administrativ în orașul Cugir,  

str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 
  

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentaţiei cadastrale de  

apartamentare imobil  situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 

precum și îndreptarea erori materiale înscrise în CF nr. 75597-C1 Cugir 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Conform poz. cu nr. crt. 14 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, aprobat prin anexa nr. 1 a H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public 

al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba,  cu 

modificările și completările ulterioare, UAT - Judeţul Alba are în proprietate ca bun aparținând 

domeniului public „Imobilul situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Compus din 

construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii „Sediu P+3” a fostului Centru de 

Plasament Cugir. Suprafaţă totală construită de 166,85 mp.” 

 Conform poz. cu nr. crt. 313 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Orașului Cugir, aprobat prin anexa nr. 9 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba  cu 

modificările și completările ulterioare,  orașul Cugir are în proprietate ca bun aparținând 

domeniului public toate celelalte imobile și terenul aferent a bunului situat administrativ în 

oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Suprafaţă totală construită de 4553 mp. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 imobilul situat administrativ în 

oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. 

top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă totală de 62.816 mp. a fost dezmembrat în două 

loturi: Lotul nr. 1 – alei şi zone verzi, în suprafaţă de 56.168 mp, identificat cu nr. top. Nou 

4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 și Lotul nr. 2 – curţi-construcţii, în suprafaţă de 6.648 mp, 

identificat cu nr. top. Nou 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu patru construcţii: Clădire sediu, 

Cantina, Spălătorie şi Pivniţă. Lotul 2 fiind cuprins în domeniul public al Județului Alba.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau 

abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, poziția cu nr. 14 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  a rămas neschimbată. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 lotul 2, în suprafață de 6648 mp., 

al imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei nr. 

9, județul Alba a fost dezmembrat în două loturi respective Lotul nr. 1 în suprafaţă de 4261 mp., 

nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1,  categoria  de folosință curţi construcţii şi construcţia 

C1, având ca proprietar UAT - Judeţul Alba - Domeniul  public,  în cotă de 1/1 părţi și Lotul nr. 

2 în suprafaţă de 2387 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, categoria  de folosință curţi 

construcţii şi construcţiile  C2, C3, C4, având ca proprietar UAT - Judeţul Alba - Domeniul 

public, în cotă de 1/1 părţi, iar în urma emiterii de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Alba a referatului de admitere dezmembrare imobil nr. 19122/10 mai 2018, înregistrat 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  10329/23 mai 2018, prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018 a fost modificată HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea 

documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat 

administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - proprietate publica a jud. Alba. 



În baza documentației cadastrale de  apartamentare imobilul  situat administrativ în orașul 

Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia 

prin Referatul de admitere a cereri cu nr. 62558/10.12.2019 imobilul, înscris în CF 75597 – C1, 

situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, județul Alba - proprietate publica a UAT -

Județul Alba a fost dezmembrat în două loturi, respectiv Lotul 1 cu nr. cad. 75597-C1-U1, în 

suprafaţă totală construită de 166,85 mp, cu suprafață utilă de 136,5 mp. și  Lotul 2 cu nr. cad. 

75597-C1-U2, în suprafaţă utilă de 2392,73 mp. 

Pentru reglementarea situației juridice în concordanță cu realitatea din teren se impune 

aprobarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materiale înscrisă în Cartea Funciară nr. 

75597-C1 Cugir după cum urmează, în sensul prezentat în proiectul de hotărâre. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. top.4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 

în suprafaţă totală de 62.816 mp. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea 

unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 privind aprobarea documentației 

cadastrale de dezlipire a imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul 

Cugir, str. Victoriei nr. 9 jud. Alba proprietate publică a jud. Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018  privind modificarea 

HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris 

în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - 

proprietate publica a jud. Alba. 

- raportul nr. 3026 din 4  februarie  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289 și art. 297 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 907 şi art. 908 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 26 alin. 8  din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară aprobat prin Ordin președintelui ANCPI nr. 700/2014 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- anexa nr. 1, poz. cu nr. crt. 14 din HGR nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba  cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

  

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  27  din 6februarie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 3055/6 februarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  apartamentare imobil   

situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 14 februarie  2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 27/5 februarie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente:  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 

județul Alba; 

- referatul de admitere a cereri cu nr. 62558/10 decembrie 2019 emis de  Biroul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia;   

- raportul nr. 3026 din 4  februarie  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 3222/7 februarie 2020 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  apartamentare 

imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 

 

  
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentaţiei cadastrale de  

apartamentare imobil  situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 

precum și îndreptarea erori materiale înscrise în CF nr. 75597-C1 Cugir. 

Conform poz. cu nr. crt. 14 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, aprobat prin anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului  nr. 974/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Alba  cu modificările și completările ulterioare, Judeţul Alba are în proprietate ca bun aparținând 

domeniului public „Imobil situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Compus din 

construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii “Sediu P+3” a fostului Centru de 

Plasament Cugir. Suprafaţă totală construită de 166,85 mp.” 

 Conform poz. cu nr. crt. 313 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Orașului Cugir, aprobat prin anexa nr. 9 din Hotărârea Guvernului  nr. 974/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Alba  cu modificările și completările ulterioare,  orașul Cugir are în proprietate ca 

bun aparținând domeniului public toate celelalte imobile și terenul aferent a bunului situat 

administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Suprafaţă totală construită de 4553 mp. 

Prin Hotărâre Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 imobilului situat administrativ în 

oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. 

top.4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă totală de 62.816 mp. a fost dezmembrat în două 

loturi. Lotul nr. 1 – alei şi zone verzi, în suprafaţă de 56.168 mp, identificat cu nr. top. Nou 

4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 și Lotul nr. 2 – curţi-construcţii, în suprafaţă de 6.648 mp, 

identificat cu nr. top. Nou 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu patru construcţii: Clădire sediu, 

Cantina, Spălătorie şi Pivniţă. Lotul 2 fiind cuprins în domeniul public al Județului Alba.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau 

abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, poziția cu nr. 14 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  a rămas neschimbată. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 lotul 2, în suprafață de 6648 mp., 

al imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei nr. 

9 jud. Alba din Hotărâre Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 a fost dezmembrat în două 

loturi respective Lotul nr. 1 în suprafaţă de 4261 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1,  

categoria  de folosință curţi construcţii şi construcţia C1, având ca proprietar Judeţul Alba - 

Domeniul  public,  în cotă de 1/1 părţi și Lotul nr. 2 în suprafaţă de 2387 mp., nr. top. 

4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, categoria  de folosință curţi construcţii şi construcţiile  C2, C3, 

C4, având ca proprietar Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, iar în urma emiteri 

de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba a referatul de admitere dezmembrare 

imobil nr. 19122/10 mai 2018, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  

10329/23 mai 2018, prin Hotărâre Consiliului Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018 a fost 

modificată HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a 

imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, 

jud. Alba - proprietate publica a jud. Alba. 

În baza documentației cadastrale de  apartamentare imobil  situat administrativ în orașul 

Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia 

prin Referatul de admitere a cereri cu nr. 62558/10.12.2019 imobilul, înscris în CF 75597 – C1, 

situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - proprietate publica a jud. Alba 

a fost dezmembrat în două loturi, respectiv Lotul 1 cu nr. cad. 75597-C1-U1, în suprafaţă totală 



construită de 166,85 mp, cu suprafață utilă de 136,5 mp. și  Lotul 2 cu nr. cad. 75597-C1-U2, în 

suprafaţă utilă de 2392,73 mp. 

Pentru reglementarea situației juridice în concordanță cu realitatea din teren se impune 

aprobarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materiale înscrisă în Cartea Funciară nr. 

75597-C1 Cugir după cum urmează, în sensul prezentat în proiectul de hotărâre. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286  alin. 1, art. 

286  alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289 și art. 297 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba 

va permite îndreptarea erori materiale înscrisă în Cartea Funciară nr. 75597-C1 Cugir . 
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