
ROMANIA                                                    

JUDETUL ALBA                                          

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 

privind aprobarea incadrarii din categoria functionala de drumuri comunale,  in categoria functionala 

de drumuri judetene, a unor drumuri din judetul Alba  

 

 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2013; 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea incadrarii din categoria functionala 

de drumuri comunale,  in categoria functionala de drumuri judetene, a unor drumuri din judetul 

Alba; 

- Vazand: 

 - prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Jidvei   nr.38  din data de 8 mai 2013 

privind modificarea si completarea H.C.L. nr.20 din 29.03.2013 privind incadrarea  drumului 

comunal DC25:DJ107(Haltă Bălcaciu )-Bălcaciu-Valea Lungă(DJ142K),  in categoria functionala 

de drum judetean; 

 -prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Sona nr.32 din data de 10 mai 2013 

privind incadrarea  drumului comunal DC25: DJ107(Haltă Bălcaciu )-Bălcaciu-Valea 

Lungă(DJ142K), in categoria functionala de drum judetean; 

 -prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Jidvei   nr.19  din data de 29 martie 2013 

privind incadrarea  drumului comunal DC28:DJ107-Căpâlna de Jos-Sânmiclăuş(DJ107V),in 

categoria functionala de drum judetean; 

 - prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Sona nr.16 din data de 27 martie 2013 

privind incadrarea  drumului comunal DC28: DJ107-Căpâlna de Jos-Sânmiclăuş(DJ107V), in 

categoria functionala de drum judetean; 

 -prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Almasu Mare  nr.64 din data de 01 

noiembrie 2013 privind aprobarea trecerii drumului comunal DC247: Cheile Cibului(DJ705D)-

Glod-Nădaştie(DJ705D), in categoria de drum judetean; 
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- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 7038/15.05.2013 la proiectul de hotarare 

privind aprobarea incadrarii din categoria functionala de drumuri comunale,  in categoria 

functionala de drumuri judetene, a unor drumuri din judetul Alba; 

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 Drumului comunal 

DC 25: DJ107(Haltă Bălcaciu )-Bălcaciu-Valea Lungă(DJ142K), apartinand comunelor Jidvei si 

Valea Lunga,  in categoria functionala de drum judetean cu indicativul DJ 142M: DJ107(Haltă 

Bălcaciu )-Bălcaciu-Valea Lungă(DJ142K), avand datele de identificare cuprinse in anexa nr. 1 – 

parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2. Se aproba incadrarea din categoria functionala de drum comunal a Drumului comunal 

DC28:DJ107-Căpâlna de Jos-Sânmiclăuş(DJ107V), apartinand comunelor Jidvei si Sona,  in 

categoria functionala de drum judetean cu indicativul DJ 142N: DJ107-Căpâlna de Jos-

Sânmiclăuş(DJ107V), avand datele de identificare cuprinse in anexa nr. 1 – parte integranta a 

prezentei hotarari. 

Art.3. Se aproba incadrarea din categoria functionala de drum comunal a Drumului comunal 

DC247: Cheile Cibului(DJ705D)-Glod-Nădaştie(DJ705D), apartinand comunei Almasu Mare,  in 

categoria functionala de drum judetean cu indicativul DJ 705H: Cheile Cibului(DJ705D)-Glod-

Nădaştie(DJ705D,  avand datele de identificare cuprinse in anexa nr. 1 – parte integranta a prezentei 

hotarari. 

Art. 4. Se aproba cuprinderea in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

judetului Alba, la pozitiile cu nr. crt. 202, a bunului imobil DJ142M, nr.crt. 203 a bunului mobil 
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DJ142N si nr.crt.204 a bunului mobil DJ705H, având datele de identificare prezentate in anexa nr. 

2,  parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.5. 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; 

 

  

 

 PRESEDINTE, 

         ION DUMITREL 

 

 

                         Contrasemneaza, 

                        Secretarul judetului 

                              MARIANA HURBEAN 

 

 

 

 

CETATEA DE BALTA, 30 mai 2013 

Nr. 97 



 
      Anexa nr. 1 

la  Hotararea Consiliului Judetean Alba 
                      nr.  97   din 30.05.2013 

 
 

 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 ale drumurilor judeţene nou clasate 

 
Nr.crt. Indicativ nou Traseul drumului  Pozitii 

kilometrice 
Lungimea 

( km ) 

1. DJ142M 
DJ107(Haltă Bălcaciu )-

Bălcaciu-Valea 
Lungă(DJ142K) 

0+000-12+200 12,200 

2. DJ142N DJ107-Căpâlna de Jos-
Sânmiclăuş(DJ107V) 0+000-5+150 5,150 

3. DJ 705H 
 

Cheile Cibului(DJ705D)-
Glod-Nădaştie(DJ705D) 0+000 –4+665 4,665 

  TOTAL  22,015 
 



         Anexa nr. 2 
la Hotararea Consiliului Judetean Alba 
                     nr. 97   din 30.05.2013 

 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE BUNURILOR  IMOBILE CARE SE CUPRIND LA POZIŢIILE  CU NR. CRT. 202; 203; 204 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 

 
202 

 
1.3.7.2. 

 
DJ142M 

-Poz. km: 0+000-km.8+900 sector de drum comunal aflat in domeniul 
public al comnei Jidvei (provine din DC 25) – Lungime sector: 8,900 km; 
-Poz. Km.8+900-12+200 sector de drum comunal aflat in domeniul public 
al comunei Valea Lunga (provine din DC 25)-Lungime sector3,300 km 
-Lungime totala: 12,200 km 

 
 

2013 

 
Domeniul public 
al judetului Alba 

 
203 

 
1.3.7.2. 

 
DJ142N 

-Poz. km: 0+000-km.3+500 sector de drum comunal aflat in domeniul 
public al comnei Jidvei (provine din DC 28) – Lungime sector: 3,500 km; 
-Poz. Km.3+500- 5+150 sector de drum comunal aflat in domeniul public al 
comunei Sona (provine din DC 28)-Lungime sector 1,650 km 
-Lungime totala: 5,150 km 

 
 

2013 

 
Domeniul public 
al judetului Alba 

 
204 

 
1.3.7.2. 

 
DJ705H 

- Poz. km: 0+000 – 4+665 drumul comunal aflat in domeniul public al 
comunei Almasu Mare (provine din DC 247) – Lungime: 4,665 km; 

 

 
2013 

 Domeniul public 
al judetului Alba 
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