ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind însușirea unei documentații cadastrale pentru
drumul județean DJ 109B
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25098/24.07.2020 la Proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 149 din 24.07.2020 privind însuşirea unei documentatii
cadastrale pentru drumul județean DJ 109B, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean
Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 25098/2020 și de Avizul cu nr.
25098 din 30.07.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 1;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (5) lit. l), ale art. 285 și ale art. 286 alin. (1) - (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
➢ art. 881, ale art. 884 şi ale art. 885 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ art. 28 alin. (1) şi (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările
ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136
și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
hotărăşte:
Art. 1. Se însuşește documentaţia cadastrală privind înscrierea în regim de carte
funciară a imobilului ”Drum județean DJ 109B”, cuprinsă în anexele nr. 1 - 5 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
a) Drum județean DJ 109B situat în intravilanul și extravilanul localității Vâlcelele,
Comuna Bobâlna, Județul Cluj – Drum județean 109B km 23+873-km26+905 cu pod de la
km 26+899 până la km 26+905, având o suprafață de 39281 mp și o lungime de 3032 ml anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
b) Drum județean DJ 109B situat în intravilanul localității Vâlcelele, Comuna
Bobâlna, Județul Cluj – Drum județean 109B km 26+905-km 26+939 cu pod de la km
26+899 până la km 26+905 și de la km 26+929 până la km 26+939, având o suprafață de
372 mp și o lungime de 34 ml - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
c) Drum județean DJ 109B situat în intravilanul și extravilanul localităților
Vâlcelele și Oșorhel, Comuna Bobâlna, Județul Cluj – Drum județean 109B km 26+939-km
28+558 cu pod de la km 26+929 până la km 26+939 și de la km 28+546 până la km
28+558, având o suprafață de 22762 mp și o lungime de 1619 ml - anexa nr. 3 la prezenta
hotărâre;

d) Drum județean DJ 109B situat în intravilanul localității Oșorhel, Comuna
Bobâlna, Județul Cluj – Drum județean 109B km 28+558-km 29+799 cu pod de la km
28+546 până la km 28+558 și de la km 29+790 până la km 29+799, având o suprafață de
17015 mp și o lungime de 1241 ml - anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;
e) Drum județean DJ 109B situat în intravilanul localității Oșorhel, Comuna
Bobâlna, Județul Cluj – Drum județean 109B km 29+799 - km 29+823(29+830) cu pod de la
km 29+790 până la km 29+799, având o suprafață de 371 mp și o lungime de 31 ml - anexa
nr. 5 la prezenta hotărâre;
Art. 2. Se emite acordul Judeţului Cluj pentru înscrierea în cartea funciară a
documentaţiei cadastrale menționate la art. 1, care cuprinde următoarele operațiuni:
a) înscrierea tronsoanelor de drum județean menționate la art. 1 în evidențele de
cadastru și publicitate imobiliară;
b) înscrierea dreptului de proprietate publică a Județului Cluj și a dreptului de
administrare al Consiliului Județean Cluj asupra tronsoanelor de drum județean
menționate la art. 1.
Art. 3. Se mandatează domnul Alin Tișe, Președinte al Consiliului Județean Cluj, prin
Direcţia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, pentru depunerea
la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj a documentației cadastrale prevăzute la
art. 1.
Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Cluj.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în
termenul prevăzut de lege, Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţa publică prin
afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

PREȘEDINTE
Alin Tișe

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Nr. 153 din 30 iulie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind
majoritatea de voturi necesară.

