
ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.25/2019 

privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Teiuş 

 

 

Consiliul Local al orașului Teiuș întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2019, ședință 

publică, 

  Luând în dezbatere: 

 -     Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al orașului Teiuș 

- Expunerea de motive nr.3199/12.03.2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Teiuş; 

- Raportul de specialitate nr.3200/12.03.2019 al Serviciului tehnic şi Serviciului buget finante privind 

modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Teiuş. 

- avizele nr.3551/19.03.2019,3571/19.03.2019,3572/19.03.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii 

de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

Văzând: 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Teiuş nr. 87/2018 privind modificarea și completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Teiuş; 

- Observaţiile formulate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - la Proiectul de 

H.G., în legatură cu modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Teiuş, transmise cu adresele nr. MDRAP/153023/DPFBL/22.806/21.01.2019 şi nr. 

MDRAP/153023/DPFBL/22.806/28.02.2019;   

Având în vedere prevederile: 

- Art. 36 alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare, Anexa nr. 11- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Teiuş, 

poziţiile cu nr. crt. 5, 6 şi 14. 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, art. 5 şi art. 115 alin. 1 lit. b in Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Teiuş, însuşit prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 25/2001 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare - Anexa nr. 11, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) Se modifică următoarele poziţii: 

- la poziţia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Generală clasele I-VIII Teiuş‖, coloana 

nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în oraşul Teiuş, str. Decebal, nr. 49, judeţul Alba, Vecinătăţi: 

N - str. Bisericii, S - str. Decebal, E - proprietate privată, V -proprietate privată, compus din: 1) Clădiri, 

după cum urmează: C1- Corp A Şcoala Generală, având regim de înălţime Parter +1 Etaj, suprafaţa 

construită la sol de 850 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă 

şi 26 încăperi, Număr cadastral 72351-C1;  C2- Corp B Şcoala Generală, având regim de înălţime Parter 

+1 Etaj, suprafaţa construită la sol de 629 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă de lemn, 

învelitoare din ţiglă şi 17 încăperi, Număr cadastral 72351-C2; C3- Centrala termică, având regim de 

înălţime Parter, suprafaţa construită la sol de 23 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă de  
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lemn, învelitoare din ţiglă şi 1 încăpere, Număr cadastral 72351-C3; C4- Magazie, având regim de înălţime 

Parter, suprafaţa construită la sol de 64 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă de lemn, 

învelitoare din ţiglă şi 2 încăperi, Număr cadastral 72351-C4; C5- Grup social, având regim de înălţime 

Parter, suprafaţa construită la sol de 34mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă de lemn, 

învelitoare din ţiglă şi 1 încăpere, Număr cadastral 72351-C5. 2) Teren intravilan aferent, împrejmuit, 

având categoria de folosinţă ―curţi construcţii‖, în suprafaţă de 8.026 mp, Număr cadastral 72351. 3) Teren 

intravilan imprejmuit, dezmembrat în 4 parcele, având categoria de folosinţă ―curţi construcţii‖, în suprafaţă 

totală de 694 mp, după cum urmează: a) Parcelă în suprafață de 24 mp, Număr cadastral 72352; b) Parcelă 

în suprafață de 64 mp, Număr cadastral 72353; c) Parcelă în suprafață de 200 mp, Număr cadastral 72098 şi 

d) Parcelă în suprafață de 406 mp, Număr cadastral 72096.‖, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

„3.782.745‖, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 aprobată prin Legea nr. 

713/2001. Domeniul public al oraşului Teiuş potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2001. 1) şi 2) Carte 

Funciară nr. 72351 Teiuş; 3a) Carte Funciară nr. 72352 Teiuş; 3b) Carte Funciară nr. 72353 Teiuş; 3c) 

Carte Funciară nr. 72098 Teiuş şi 3d) Carte Funciară nr. 72096 Teiuş‖;  

- la poziţia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Teoretic Teiuş‖, coloana nr. 3 va avea 

următorul cuprins: „Imobil situat în oraşul Teiuş, str. Decebal, nr. 22, judeţul Alba, Vecinătăţi: N-str. 

Decebal, S-proprietate privată, E- proprietate privată, V-proprietate privată, compus din: 1) Clădiri, după 

cum urmează: C1- Corp A Liceul Teoretic Teiuş, având regim de înălţime Parter +1 Etaj, suprafaţa 

construită la sol de 803 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă 

şi 23 încăperi, Număr cadastral 70798-C1;  C2- Corp B Liceul Teoretic Teiuş, având regim de înălţime 

Parter, suprafaţa construită la sol de 240 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă de lemn, 

învelitoare din ţiglă şi 1 încăpere, Număr cadastral 70798-C2; 2) Teren intravilan aferent, având categoria 

de folosinţă ―curţi construcţii‖, în suprafaţă totală din acte 4.295 mp, măsurată 4.873 mp, Număr cadastral 

70798.‖, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.328.200‖, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„O.U.G. nr. 206/2000 aprobată prin Legea nr. 713/2001. Domeniul public al oraşului Teiuş potrivit 

Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2001. Carte Funciară nr. 70798 Teiuş‖;  

- la poziția nr. 14 – Târg de animale, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ―Imobil situat în oraşul 

Teiuş, str. Clujului, nr. 141, judeţul Alba, Vecinătăţi: E-str. Clujului, N-drum vicinal, V-teren arabil, S-

proprietate particular, compus din clădirea C1- Construcţie cu utilitate târg animale și spațiu comercial, 

având regim de înălțime Parter şi suprafaţa construită la sol de 21 mp, Număr cadastral 72719-C1 şi Teren 

intravilan aferent, împrejmuit cu  prefabricate beton pe lungimea de 300 ml, având categoria de folosinţă 

―curţi construcţii‖, în suprafaţă de 48.746 mp, Număr cadastral 72719.‖, coloana nr. 5 va avea următorul 

cuprins: ―1.131.520", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998. Domeniul public al 

oraşului Teiuş potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr. 25/2001, nr. 47/2010 şi nr. 120/2015. Carte 

Funciară nr. 72719 Teiuş‖;  

b) După poziţia nr. 315 se introduc 5 poziţii noi, poziţiile de la nr. 316 la nr. 320, având datele de 

identificare prezentate în Anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Teiuş nr. 87/2018, se revocă.  

Art.3. Primarul oraşului Teiuş, prin Serviciul tehnic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre adoptată de catre Consiliul Local al oraşului Teiuş, poate fi atacată la 

instanța de contencios administrativ, Tribunalul Alba, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se afișează la sediul Primăriei oraşului Teiuş, se înaintează și se 

comunică:Instituţiei  Prefectului - judeţul Alba;Primarului  oraşului Teiuş;Serviciului tehnic;Consiliului 

Judeţean Alba. 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                       Teiuș,26 martie 2019 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                  Consilier ACHIMESCU IOAN                                                      BARA  MARIA 
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