
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  parcelare (apartamentare)  
imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia  situat administrativ 

 în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba  
 
 
 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 
data de 18 noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  parcelare 
(apartamentare) imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia  situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba; 
           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
cadastrale de  parcelare (apartamentare) imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia  situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba; 
           - raportul de specialitate  nr. 24710/10 noiembrie 2021 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- adresa nr. 132 din 29  octombrie  2021 a S.C. Mercury Geosystems S.R.L., însoțită de 
referatul de admitere nr.73756 din 22 octombrie 2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23708 din 29 
octombrie 2021;   

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 48/25 februarie 2021 privind însuşirea 

documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil - modificarea suprafeţei imobilului în CF 
81087 Alba Iulia intravilan - proprietate publică a Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 163/29 iulie 2021 privind aprobarea 

documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087 

Alba Iulia sub nr. cad/top. 81087, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru 

Ioan Cuza, nr. 4, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului 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. c, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. b și art. 297 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- anexa nr. 1, poz. nr. crt. 132 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; 

- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Cadastru 
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și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, 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 
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 Art. 1. Se aprobă documentaţia cadastrală  de  parcelare (apartamentare) a imobilului  
înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 
Clujului, nr. 4, județul Alba, 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 - compus din: 
1. spațiul cu nr. cad. 115130-C1-U3, compus din: magazin în suprafață de 19.45 mp, 

hală în suprafață de 95.42 mp, suprafaţă totală utilă de 114,87 mp. având cote  părți comune pe 
apartament de 25.13/100 și cote părți teren pe apartament de 87.20/347; 

2. spațiul cu nr. cad. 115130-C1-U7, compus din: birou în suprafață de 17.86 mp, 
birou în suprafață de 19.64 mp, birou în suprafață de 17.40 mp, în suprafață utilă de 54.90 mp și 
suprafață totală de 54.90 mp, având cote  părți comune pe apartament de 12.01/100 și cote părți 
teren pe apartament de 41.68/347. 

 b.) Lotul nr. 2 - compus din: 
1. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U1 compus din: baie în suprafață de 5.34 mp, baie 

în suprafață de 5.62 mp, în suprafață utilă de 10.96 mp și suprafață totală de 10.96 mp, având 
cote  părți comune pe apartament de 2.40/100 și cote părți teren pe apartament de 8.32/347. 

2. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U2 compus din: birou în suprafață de 17.35 mp, 
birou în suprafață de 17.83 mp , birou în suprafață de 11.10 mp, hală în suprafață de 38.81mp, în 
suprafață utilă de 85.09 mp și suprafață totală de 85.09 mp, având cote  părți comune pe 
apartament de 18.61/100 și cote părți teren pe apartament de 64.59/347. 

3. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U4 compus din: camera tehnică în suprafață de 
4.98 mp, baie în suprafață de 2.81 mp, baie în suprafață de 3.43 mp, baie în suprafață de 1.16mp, 
baie în suprafață de 1.60mp, hol în suprafață de 5.85 mp, hol + casa scării în suprafață de 14.80 
mp, în suprafață utilă de 19.83 mp și suprafața totală de 34.63 mp, având cote  părți comune pe 
apartament de 4.34/100 și cote părți teren pe apartament de 15.05/347. 

4. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U5 compus din: birou  în suprafață de 17.70 mp, 
în suprafață utilă de 17.70 mp și suprafața totală de 17.70 mp, având cote  părți comune pe 
apartament de 3.87/100 și cote părți teren pe apartament de 13.44/347. 

5. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U6 compus din: birou în suprafață de 11.43 mp, 
birou în suprafață de 11.12 mp, birou în suprafață de 11.21 mp în suprafață utilă de 33.76 mp și 
suprafața totala de 33.76 mp, având cote  părți comune pe apartament de 7.39/100 și cote părți 
teren pe apartament de 25.63/347. 

6. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U8 compus din: birou în suprafață de 17.56 mp , 
birou în suprafață de 18.95 mp , birou în suprafață de 18.52 mp, birou în suprafață de 17.78 mp, 
hol în suprafață de 12.23 mp, birou în suprafață de 12.68 mp, birou în suprafață de 12.33 mp, 
birou în suprafață de 5.11 mp, birou în suprafață de 4.38 mp, în suprafață utilă de 119.99 mp și 
suprafața totala de 119.99 mp, având cote  părți comune pe apartament de 26.25/100 și cote părți 
teren pe apartament de 91.09/347. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra 
imobilelor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre  după cum urmează: 

a.)  Lot. nr. 1 compus din: nr. cad. 115130-C1-U3 și  nr. cad. 115130-C1-U7 - drept de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului 
Alba. 

b.)  Lot. nr. 2 compus din: nr. cad. 115130-C1-U1,  nr. cad. 115130-C1-U2, nr. cad. 
115130-C1-U4,  nr. cad. 115130-C1-U5, nr. cad. 115130-C1-U6 și  nr. cad. 115130-C1-U8 - 
drept de proprietate în favoarea Statului Român ca bun aparţinând domeniului public al 
Statului Român. 

 



 
 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5.  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, 
Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, 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.   

 
                                                                                                               Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 287 

Alba Iulia, 18 noiembrie 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. c 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 
 
 


