
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele  aflate în incinta 

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba,  înscrise în  

CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,  

rezultând o suprafaţă de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461  

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două 

parcele  aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 

Alba,  înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-

Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de alipire a două parcele  aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, 

str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba,  înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia -  

proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp., înscrisă sub nr. 

cadastral 114461; 

           - raportul de specialitate  nr. 7603/2 aprilie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

           - documentaţia tehnică cadastrală de alipire a imobilelor 85718 şi 101917, aflate  în 

incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, rezultând 

o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr. cadastral 114461, documentaţie realizată de expert. topo. 

Şuluţiu Mihai (aprobată prin referatul de admitere nr. 22317/24.03.2021 al Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba 

Iulia), înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7090 din 26 martie 2021. 

          Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - 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. 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; 

- H.G. nr. 31/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de 

inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, 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 
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Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi 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, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de expert. topo. Şuluţiu 

Mihai  de alipire a două parcele  aflate  în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 

Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba,  înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia -  

proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr. 

cadastral 114461, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alipirea celor două parcele înscrise în CF 85718 Alba Iulia sub nr. 

cadastral 85718 în suprafaţă de 593 mp şi în CF 101917 Alba Iulia sub nr. cadastral 101917 în 

suprafaţă de 913 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, rezultând o suprafaţă 

măsurată de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461.  

Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 215 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba se modifică în mod corespunzător. 

Art. 4. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 

proprietate în favoarea Judeţului Alba - domeniului public şi drept de administrare în favoarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a modificărilor 

prevăzute în  prezenta hotărâre. 

Art. 6. 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. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 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. 87 

Alba Iulia, 12 aprilie 2021 

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

art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                       Abţineri de la vot: 0 


