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HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al judeţului Alba 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 decembrie 2011; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 15361/02.12.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 
proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Alba. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 
judeţului. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c), art. 119 şi art. 120  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor. 

În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 187, a clădirii “Baza Salvamont Arieşeni”, edificată pe 
terenul în suprafaţă de 503 mp, situat în extravilanul comunei Arieşeni, Judeţul Alba, înscris în 
C.F. nr. 70078 Arieşeni, cu nr. cad. 70078 şi nr. top. 251/11/2.  

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 187, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Alba, se modifică şi se completează, după cum urmează:  
- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Baza Salvamont Arieşeni şi terenul aferent”; 
- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în extravilanul comunei 

Arieşeni, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70078 Arieşeni, cu nr. cad. 70078 şi nr. top. 
251/11/2, compus din: Clădire Baza Salvamont, edificată în regim P+E+M, având suprafaţa 
construită de 293,07 mp şi suprafaţa utilă totală de 646,62 mp. Construcţia este o structură 
din bârne de lemn rezemate pe o structură de beton şi zidărie la nivelul parterului, fundaţiile 
sunt continue sub zidurile de beton, planşeul peste parter este din beton, iar cel peste etaj din 
grinzi de lemn, şarpanta este din lemn, iar învelitoarea din tablă Lindab; Teren aferent, în 
suprafaţă de 503 mp, având categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, cu destinaţie specială – 
domeniul pentru practicarea sporturilor de iarnă. Vecinătăţi: Sud –  domeniul schiabil 
comuna Arieşeni, Est – teren agricol proprietate privată, Vest – domeniul schiabil comuna 
Arieşeni, Nord – teren agricol proprietate privată”; 

- coloana nr. 4, în ordinea aliniatelor, va avea următorul cuprins: “2011 şi 2009”; 
- coloana nr. 5, în ordinea aliniatelor, va avea următorul cuprins: “1.301.753,93 şi 58.000,00”. 



Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 181, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Alba, corespunzătoare drumului judeţean DJ 107 L, se modifică şi se completează, 
după cum urmează:  
- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “861.474,63”; 

Art. 4. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 190, a bunului imobil, având datele de identificare prezentate 
în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

 
                    Contrasemnează, 

                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
      Mariana HURBEAN 

 
 
 
Alba Iulia, 28 decembrie 2011 
Nr. 236 
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                        la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  
                                                                                                       nr. 236 din 28 decembrie 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 190 ÎN 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 
 
 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

190.  Pod pe DJ 106 K:  
Sebeş (DN1) – Daia 
Română - Ohaba – 
Secăşel – DJ 107 

Situat pe DJ 106 K, la km 29+870 în localitatea Ohaba. Traversează Râul 
Secaş, afluent de stânga a râului Târnava.  Podul este în aliniament, are o 
lungime totală de 24,14 m, iar lumina dintre infrastructuri este de 7,70 m. 
Suprastructura este alcătuită din 8 grinzi prefabricate, cu corzi aderente de 24 
m lungime şi oblicitate de 70 grade, peste grinzile juxtapuse existând o 
suprabetonare din beton armat monolit cu lăţimea de 11,30 m. 
 
 
 
 
 

2011 1.126.853,93 Domeniul public al 
judeţului Alba 
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