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HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea  

Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna 

Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde  

sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 29 iulie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a 

UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul 

Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 

la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, 

sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 

175, 178, 179; 

           - raportul de specialitate  nr. 15925/16 iulie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

           - solicitarea beneficiarei Clamba Maria, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru  privind 

semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat 

Ivăniş, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul judeţean DJ 107K proprietate publică 

a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15603/13 iulie 

2021; 

 - procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - 

proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat 

Ivăniş, judeţul Alba; 

           Ținând cont 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. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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 
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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 şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 

stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu 

imobilul în suprafaţă totală măsurată de 2410 mp., situat administrativ în comuna Întregalde, sat 

Ivăniş, judeţul Alba, înscris C.F. nr. 70241 Întregalde sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 

178, 179, solicitat în vederea primei înscrieri a imobilului cu notarea posesiei, prezentat în anexa 

- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. 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. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

beneficiarului Petric Vasile prin mandatar, ing. Suciu Alin Dumitru, Direcției juridică şi 

administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 170 

Alba Iulia, 29 iulie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

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

ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0               Abţineri de la vot: 0 


