
 

ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARARE 

privind aprobarea indicativului DJ 750F a drumului judetean DN75 – Posaga de Jos 

 
Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2011; 
Luand in dezbatere: 
- Proiectul de Hotarare inregistrat sub numarul 59 din 15.02.2011; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea indicativului DJ 

750F a drumului judetean DN75 – Posaga de Jos”; 
- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr.1947/14.02.2011 la proiectul de hotarare  

privind aprobarea indicativului DJ 750F a drumului judetean DN 75 – Posaga de Jos; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare 

urbanistica, organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea 
patrimoniului judetului;  

Avand in vedere prevederile: 
- Art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 91 – al..(1) lit."c" si al.5 lit. ‘’a’’, pct.12 din Legea nr.215/2001, a administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 97 – (1) si art.115 – (1) din Legea nr. 215/2001, a 

administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta 
prezenta : 

 
H O T A R A R E 

 
Art.1. Se insuseste aprobarea indicativului DJ 750F a drumului judetean DN75 – 

Posaga de Jos , avand datele de identificare cuprinse in anexa -  parte integranta a 
prezentei  hotarari. 

Art.2. La data aprobarii Hotararii Consiliului Judetean Alba , Inventarul bunurilor ce 
alcatuiesc domeniul public al judetului Alba  se completeaza in mod corespunzator. 

Art.3. Presedintele Consiliului judetean Alba prin directiile din aparatul de 
specialitate, va duce  la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul oficial al judetului Alba si se comunica : 
- Institutiei prefectului - judetul Alba; 
- Directiilor din aparatul de specialitate; 
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