




             Anexa  

                   la proiect de hotărâre 

 

 

COMPLETĂRI 

la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hopârta, județul  Alba 

 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 

dobândirii 

sau după 

caz al dării 

în folosință 

Valoarea 

de 

inventar  

Situaţia juridică actuală. 

Denumire act de proprietate 

sau alte acte doveditoare. 

0 1 2 3 4 5 6 

220.  Teren  de fotbal Vama 

Seaca 

Situat în satul Vama Seacă, comuna Hopârta, în extravilan, 

împrejmuit, în suprafaţă de 13.616 mp, având categoria de 

folosinţă „fâneaţă”. 

Vecinătăţi:  

N- drum judeţean 

S- domeniul public 

V- pârâu  

E- domeniul public 

2015 41.000,00 C.F. nr. 70558 Hopârta, nr. 

cadastral 70558, nr. topo 

1692/3/11/1/2/2/2, 

1693/11/1/2/2/2. 

Domeniul public al Comunei 

Hopârta potrivit Hotărârii 

Consiliului Local 

nr. 59/2017.  

221.  Zona centrala 

localitatea Hopârta, 

parc si loc de joaca. 
  

Teren situat în satul Hopârta, comuna Hopârta, în intravilan, 

împrejmuit, în suprafaţă de 923 mp, având categoria de 

folosinţă „curţi construcţii” PARC pe care s-a amenajat prin 

proiectul ”Amenajare zona centrala comuna Hoparta, parc si 

loc de joaca” un parc prevazut cu alei pietonale, banci , zone 

plantate si stalpi de iluminat cu panou fotovoltaic. 

Vecinătăţi:  

N- drum judeţean 

S- pârâu 

V- pârâu  

E- pârâu 

 

Teren situat în satul Hopârta, comuna Hopârta, în intravilan, 

neîmprejmuit, în suprafaţă de 206 mp, având categoria de 

folosinţă „curţi construcţii”LOC DE JOACA PARC pe care 

s-a amenajat prin proiectul ”Amenajare zona centrala comuna 

Hoparta, parc si loc de joaca” loc de joaca prevazut cu 

mobilier de joaca . 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

507.608,90 C.F. nr. 70559 Hopârta, nr. 

cadastral 70559, nr. topo 

11/2. 

Domeniul public al Comunei 

Hopârta potrivit Hotărârii 

Consiliului Local 

nr. 58/2017. 

 

 

C.F. nr. 70557 Hopârta, nr. 

cadastral 70557, nr. topo 

345/2. 

Domeniul public al Comunei 

Hopârta potrivit Hotărârii 

Consiliului Local 

nr. 57/2017. 

 

Domeniul public al comunei 



Vecinătăţi:  

N- domeniul public 

S- domeniul public 

V- pârâu  

E- stradă 

Teren situat în satul Hopârta (TROTUARELE), comuna 

Hopârta, în intravilan neîmprejmuit, in suprafață  totala de 

3181 mp  pe care s-a amenajat prin proiectul ”Amenajare 

zona centrala comuna Hoparta, parc si loc de joaca” trotuare, 

zone de acces si rigole pentru scurgerea apei. 

Aceasta suprafata este alcatuita din urmatoarele terenuri: 

-teren in suprafață de 250 mp are următoarele vecinătați:N-

Comuna Hopârta, S-DJ, V-Comuna Hopârta, E-Comuna 

Hopârta  

-teren in suprafață de 61 mp are următoarele vecinătați:N-DJ, 

S-Comuna Hopârta, părculeț, vale, V-Comuna Hopârta, E-

Comuna Hopârta  

-teren in suprafață de 1278  mp are următoarele vecinătați:N-

Comuna Hopârta, S-DJ, V-Comuna Hopârta, E-Comuna 

Hopârta  

-teren in suprafață de 1474 mp are următoarele vecinătați:N-

DJ, S-Proprietari particulari, comuna Hopârta, V-proprietari 

particulari, E-Comuna Hopârta  

-teren in suprafață de 118 mp are următoarele vecinătați:N-

DJ, S-pârâu, V-stradă, monument, E-pârâu  

 

Hopârta, 

 

C.F. 70565 Hopârta nr. 

cadastral 70565, 

 

C.F. 70564 Hopârta nr. 

cadastral 70564, 

 

C.F. 70567 Hopârta nr. 

cadastral 70567, 

 

C.F. 70571 Hopârta nr. 

cadastral 70571, 

 

C.F. 70569 Hopârta nr. 

cadastral 70569, 

 

222.   ABROGAT    

223. 1.8.6. Rețea de distribuție 

apă potabilă în satul 

Hopârta 

Rețeaua de distribuție apă potabilă în satul Hopârta, comuna 

Hopârta, face parte din „Sistemul microzonal de alimentare 

cu apă potabilă comuna Hopârta şi satul Asinip-comuna 

Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Este constituită din: 

- Conductă PEHD Dn 90 mm=520 ml 

- Conductă PEHD Dn 75 mm=3.010 ml 

- Conductă PEHD Dn 63 mm=1.725 ml 

- Conductă PEHD Dn 50 mm=165 ml 

 

 

2013 349.049,42 PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

7505/27.11.2013. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

224. 1.8.6. Rețea de distribuție 

apă potabilă în satul 

Rețeaua de distribuție apă potabilă în satul Vama Seacă, 

comuna Hopârta, face parte din „Sistemul microzonal de 

2013 266.857,72 

112,55 

PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 



Vama Seacă alimentare cu apă potabilă comuna Hopârta şi satul Asinip-

comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Este constituită din: 

- Conductă PEHD Dn 110 mm=870 ml 

- Conductă PEHD Dn 90 mm=1.355 ml 

- Conductă PEHD Dn 75 mm=740 ml 

- Conductă PEHD Dn 63 mm=910 ml 

- Conductă PEHD Dn 40 mm=410 ml 

 

 

7505/27.11.2013. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

225. 1.8.6. Rețea de distribuție 

apă potabilă în satul 

Silivaş 

Rețeaua de distribuție apă potabilă în satul Silivaş, comuna 

Hopârta, face parte din „Sistemul microzonal de alimentare 

cu apă potabilă comuna Hopârta şi satul Asinip-comuna 

Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Este constituită din: 

- Conductă PEHD Dn 110 mm=1.579 ml 

- Conductă PEHD Dn 90 mm=471 ml 

- Conductă PEHD Dn 63 mm=1.472 ml 

- Conductă PEHD Dn 50 mm=598 ml 

- Conductă PEHD Dn 40 mm=194 ml 

Cămine vane=5 buc. 

Cămine vizitare=2 buc. 

Hidrant subteran Dn 80 mm=1 buc. 

 

 

 

2015 249.033,67 PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

7625/02.12.2015. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

226. 1.8.13. Staţie de clorinare în 

satul Silivaş 

Împreună cu rețeaua de distribuție apă potabilă în satul 

Silivaş, comuna Hopârta, face parte din „Sistemul microzonal 

de alimentare cu apă potabilă comuna Hopârta şi satul 

Asinip-comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Staţie de clorinare containerizată (hipoclorit de sodiu) având 

următoarele caracteristici: Qmax=2 l/h; H=10 bar; Imp=120 

imp/min. 

 

 

 

 

2015 13.353,38 

1.365,29 

PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

7625/02.12.2015. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

227. 1.8.6. Rețea de distribuție 

apă potabilă în satul 

Şpălnaca 

Rețeaua de distribuție apă potabilă în satul Şpălnaca, comuna 

Hopârta, fac parte din „Sistemul microzonal de alimentare cu 

apă potabilă comuna Hopârta şi satul Asinip-comuna 

2014 286.790,72 

44.078,77 

PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

4534/04.08.2014. 



Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Este constituită din: 

- Conductă PEHD Dn 110 mm=372 ml 

- Conductă PEHD Dn 90 mm=1.427 ml 

- Conductă PEHD Dn 75 mm=1.834 ml 

- Conductă PEHD Dn 63 mm=776 ml 

- Conductă PEHD Dn 50 mm=622 ml 

- Conductă PEHD Dn 40 mm=482 ml 

Cămine vane=5 buc. 

Hidranţi supraterani Dn 80 mm=2 buc. 

 

 

 

 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

228. 1.8.12. Stație de pompare 

Hopârta 

Împreună cu rețeaua de distribuție apă potabilă în satul 

Şpălnaca, comuna Hopârta, face parte din „Sistemul 

microzonal de alimentare cu apă potabilă comuna Hopârta şi 

satul Asinip-comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Staţie de pompare containerizată pentru optimizarea 

distribuţiei apei în comuna Hopârta. 

 

 

 

 

 

2014 9.612,65 PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

4534/04.08.2014. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

229 1.8.6. Rețea de distribuție 

apă potabilă în satul 

Turdaş  

Rețeaua de distribuție apă potabilă în satul Turdaş, comuna 

Hopârta, fac parte din „Sistemul microzonal de alimentare cu 

apă potabilă comuna Hopârta şi satul Asinip-comuna 

Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Este constituită din: 

- Conductă PEHD Dn 110 mm=948 ml 

- Conductă PEHD Dn 90 mm=430 ml 

- Conductă PEHD Dn 75 mm=445 ml 

- Conductă PEHD Dn 63 mm=805 ml 

- Conductă PEHD Dn 50 mm=120 ml 

Funcţionarea este condiţionată de extindere, respectiv de 

realizarea Aducţiunii de apă Asinip-Turdaş şi a reţelei de 

distributie apă potabilă în satul Asinip, comuna Lopadea 

Nouă. 

 

2018 650.236,42 

35.000,00 

PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

2139/06.06.2017. 

PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

7522/05.12.2018. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 



 

 

 

230. 1.8.12. Stație de pompare 

Turdaş 

Împreună cu rețeaua de distribuție apă potabilă în satul 

Turdaş, comuna Hopârta, face parte din „Sistemul 

microzonal de alimentare cu apă potabilă comuna Hopârta şi 

satul Asinip-comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Staţie de pompare apă curată, având în dotare 2 electropompe 

WILO HELIX FIRST cu turaţie variabilă şi urmatoarele 

caracteristici: H=30 bar; P=9 Kw; Q=5 l/s. 

 

 

 

 

2018 80.000,00 PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

7522/05.12.2018. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

231. 1.8.13. Staţie de clorinare în 

satul Turdaş 

Împreună cu rețeaua de distribuție apă potabilă în satul 

Turdaş, comuna Hopârta, face parte din „Sistemul 

microzonal de alimentare cu apă potabilă comuna Hopârta şi 

satul Asinip-comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba”. 

Instalaţie de dozare hipoclorit de sodiu.  

 

 

 

 

 

 

2018 3.634,00 

93,05 

PV de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 

7522/05.12.2018. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

232. 1.6.2. Construcţie şi teren 

aferent cu destinaţia 

de „Expoziţie 

etnografică” 

Imobil situat în satul Hopârta, comuna Hopârta, nr.158, 

compus din: 

1) 1) Clădire, având suprafaţa construită la sol de 89 mp, 

fundație de beton, zidărie de cărămidă, șarpantă de lemn, 

învelitoare din țiglă, regim de înălțime P şi 3  încăperi; 
2) 2) Teren aferent, împrejmuit, situat în intravilan, în suprafaţă 

de 489 mp, având categoria de folosinţă „curţi construcţii”. 
3) Vecinătăţi: 

N- proprietate privată Gruiță Titus; 

S- stradă;  

V-domeniu public;  

E- proprietate privată Gruiță Titus.  

2016 34.000 Contract de vânzare-

cumpărare nr. 

2503/12.10.2016 emis de 

BNP Karacsony Marton 

Attila. 

C.F. nr. 70075 Hopârta, 

nr. cadastral 70075 şi 70075-

C1. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

 

 

 

 



233.   Primărie și teren 

aferent 

Imobil situat în satul Hopârta, comuna Hopârta, nr.159, 

compus din: 

1) Clădire cu destinaţia de sediu Primărie, având suprafaţa 

construită la sol de 120 mp, fundație din piatră, zidărie de 

cărămidă, șarpantă de lemn, învelitoare din țiglă şi regim de 

înălțime P 

2)Teren intravilan cu destinaţia de „Curte aferentă Primăriei 

Hopârta”, situat în satul Hopârta, comuna Hopârta, nr. 159, în 

suprafaţă de 236 mp, având categoria de folosinţă „curţi 

construcţii”. 
4) Vecinătăţi: 

N- Primăria Hopârta; 

S- stradă;  

V-domeniu public;  

E- domeniu public. 

 

2017 71.829 C.F. nr 70540-C1-U1 și  

C.F. nr. 70542 Hopârta, 

nr. cadastral 70542. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta potrivit Hotărârii 

Consiliului Local nr. 5/2017. 

 

234. 1.6.2. Anexe Primărie şi 

teren aferent 

Imobil situat în satul Hopârta, comuna Hopârta, nr.159, 

compus din: 

5) 1) Clădire cu destinaţia de Birouri, Remiză PSI şi Magazie, 

având suprafaţa construită la sol de 238 mp, fundație din 

piatră, zidărie de cărămidă, șarpantă de lemn, învelitoare din 

țiglă şi regim de înălțime P;  
6) 2) Teren aferent intravilan cu destinaţia de „Curte aferentă 

Anexelor Primăriei Hopârta”, în suprafaţă de 450 mp, având 

categoria de folosinţă „curţi construcţii”. 
7) Vecinătăţi: 

N- proprietate privată Todea Ioan şi domeniu public; 

S- Primăria Hopârta;  

V-domeniu public;  

E- domeniu public. 

2017 170.562 C.F. nr. 70543 Hopârta, 

nr. cadastral 70543 şi 70543-

C1. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta potrivit Hotărârii 

Consiliului Local nr. 5/2017. 

 

235. 1.6.2. Cămin cultural  Imobil situat în satul Hopârta, comuna Hopârta, nr. 159, 

compus din Apartamentul nr. 2, rezultat din apartamentarea 

clădirii de la această adresă, înscrisă în C.F. nr. 70540 

Hopârta, cu nr. cadastral 70540-C1. 

Are în componenţă 6 încăperi din această clădire, plus pivniţa 

situată la subsol. 

Suprafaţa utilă totală este de 341 mp, cote părţi comune 

341/461 şi cote teren 402/543. 

Părţi comune: fundaţie, acoperiş, pereţi despărţitori. 

N- Anexe Primărie şi teren aferent; 

2017 195.819 C.F. nr. 70540 Hopârta, 

nr. cadastral 70540-C1-U2. 

Domeniul public al comunei 

Hopârta. 

 

 



S- Curte Primărie;  

V-domeniu public;  

E- domeniu public. 

 

236.  Curte Cămin cultural Teren intravilan în suprafaţa totală de 380 mp,  cu destinaţia 

de „Curte aferentă Căminului cultural Hopârta”, situat în 

satul Hopârta, comuna Hopârta, nr. 159, compus din două 

parcele de teren – una, în suprafaţă de 122 mp, iar cealaltă de 

258 mp, ambele având categoria de folosinţă „curţi 

construcţii”. 
8) Vecinătăţi: 

N- domeniu public; 

S- stradă;  

V-domeniu public;  

E- domeniu public. 

2017 4.699 C.F. nr. 70541 Hopârta, 

nr. cadastral 70541 şi 

C.F. nr. 70544 Hopârta, 

nr. cadastral 70544 

Domeniul public al comunei 

Hopârta potrivit Hotărârii 

Consiliului Local nr. 5/2017. 

 

 

 

 

 

                                                                    HOPÂRTA, 17 iulie   2019      
  

        PRIMAR,                                                                                                                                                                            VIZAT, 

   Popa Augustin                                                                                                                                                               p. SECRETAR, 

                                                                        Roșca Camelia    
 

 


