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HOTARARE 
privind aprobarea incadrarii din categoria functionala de drum comunal a DC 218 : Vinerea (DJ 

704) – Salistea (DJ 705E) apartinand orasului Cugir si comunei Salistea, in categoria functionala de 
drum judetean cu indicativul DJ 704K 

 
 
 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 18 octombrie 2012; 
Luand in dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea incadrarii din categoria 

functionala de drum comunal a DC 218 : Vinerea (DJ 704) – Salistea (DJ 705E) apartinand orasului 
Cugir si comunei Salistea, in categoria functionala de drum judetean cu indicativul DJ 704K ; 

- Vazand prevederile Hotararii Consiliului local al orasului Cugir,  nr. 140 din data de 
20.09.2012 privind propunerea incadrarii drumului DC 218 Vinerea – limita teritoriu administrativ 
comuna Salistea, din categoria de drum interes local, in categoria de drum de interes judetean, in 
lungime de 2687 ml ; 

- Vazand prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Salistea, nr.35 din data de 20 
septembrie 2012 privind propunerea incadrarii in categoria functionala a drumurilor judetene a 
drumului DC 218 Salistea – Vinerea in lungime de 2313 m, aflat pe teritoriul administrativ al 
comunei Salistea in Anexa nr.62 pozitia 56 a HG 974/2002 privind atestarea domeniului public al 
judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 12637/02.10.2012 la proiectul de hotarare 
privind aprobarea incadrarii din categoria functionala de drum comunal a DC 218 : Vinerea (DJ 
704) – Salistea (DJ 705E) apartinand orasului Cugir si comunei Salistea, in categoria functionala de 
drum judetean cu indicativul DJ 704K ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia 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; 
- Art. 91 (1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 97 (1) si 115 (1), lit c) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta : 
 

H O T A R A R E 
Art.1. Se aproba incadrarea din categoria functionala de drum comunal a DC 218 : Vinerea 

(DJ 704) – Salistea (DJ 705E) apartinand orasului Cugir si comunei Salistea, in categoria 
functionala de drum judetean cu indicativul DJ 704K ,  avand datele de identificare cuprinse in 
anexa nr. 1 – parte integranta a prezentei hotarari. 

 1



 2

Art. 2. Se aproba cuprinderea in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
judetului Alba, la pozitia cu nr. crt. 195, a bunului imobil, având datele de identificare prezentate in 
anexa nr. 2 - parte integranta a prezentei hotarari. 

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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