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HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra parcelelor de drum – CADASTRU SISTEMATIC F6, în 
favoarea U.A.T. Săliștea, conform art. 41, alin. 51 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și dezmembrare, repoziționare și înscriere parcelare CF 555 Săliștea 
 

Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 25.02.2021, ședință publică, 
Având în vedere: 

 - proiectul de hotărâre nr. 12 din 25.02.2021 privind înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra parcelelor 
de drum – CADASTRU SISTEMATIC F6, în favoarea U.A.T. Săliștea, conform art. 41, alin. 51 din Legea nr. 7/1996, legea 
cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dezmembrare, repoziționare și 
înscriere parcelare CF 555 Săliștea; 
 - anunțul nr. 951 din 25.02.2021 privind publicarea proiectului de hotărâre; 
 - prevederile art. 41, alin. 51 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
 - documentația tehnică pentru emitere H.C.L. – înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra parcelelor de 
drum – CADASTRU SISTEMATIC F6 și dezmembrare, repoziționare și înscriere parcelare CF 555 Săliștea, înregistrată la 
comuna Săliștea cu nr. 948/25.02.2021, executată de S.C. Cadastru Maxim S.R.L.; 
 - referatul de aprobare nr. 12 din 25.02.2021 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 

- raportul nr. 950 din 25.02.2021 al compartimentului de resort; 
 - avizul nr. 20 din 25.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 

- avizul nr. 20 din 25.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 2 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială; 
 - avizul nr. 20 din 25.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, 
tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte,  

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. g, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1. Se aprobă înscrierea provizorie în favoarea U.A.T. Săliștea a imobilelor cu categoria de folosință drum, situate 
în extravilanul comunei, conform art. 41, alin. 51 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, imobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
    Art.  2. Se aprobă dezlipirea și repoziționarea imobilului cu număr de CF 555 Săliștea în 2 loturi noi, conform 
documentației cadastrale întocmită de S.C. EMAA SYSTEMS ALBA S.R.L., având ca scop asocierea lotului 1 cu TP 11453/901 
Săliștea. Astfel pe lotul numărul 1 va fi înscrisă parcela 295/46 din TP 11453/901, iar pe lotul 2 va rămâne parcela inițială 309. 
  Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei Săliștea, judeţul Alba, 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - 
judeţul Alba. 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Cugerean Ioan-Valentin                      SECRETAR GENERAL 
                                              Ionescu Mihaela-Alina 
 
Săliștea, 25.02.2021                                                                                                                                                                                                               
Nr. 15 

NR. CONSILIERI ÎN FUNCȚIE NR. CONSILIERI PREZENȚI NR. VOTURI PENTRU NR. VOTURI ÎMPOTRIVĂ NR. ABȚINERI 

11 11 11 - - 
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                 R O M Â N I A              ANEXĂ LA H.C.L. NR. 15 DIN 25.02.2021 
    JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 
      

 
 
 
 

TABEL CU DATE TEHNICE 
 
 
 
 

Nr. 

sector 

ID Nr. cad. 

DRUM 

Suprafața Observații (nume tarla) 

17 3840 384/36/1 1065 Podul Tărtăriei 

17 3929 387 4802 Podul Tărtăriei 

17 3930 409 1894 Podul Tărtăriei 

17 3931 410/55 2270 Podul Tărtăriei 

17 3932 460/b 721 Podul Tărtăriei 

18 4027 397/43 1105 Podul Tărtăriei 

18 4030 405 2400 Podul Tărtăriei 

24 4071 345/26 1138 Capu satului 

24 4072 344 2450 Capu satului 

24 4131 296/a 346 Capu satului 

24 4132 171/b 6651 Capu satului 

24 4069 308 2655 Capu satului 
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