
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, cuprinse în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, aflate în administrarea  

Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 august 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a 

unor bunuri imobile, cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 12849/14.08.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, cuprinse în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba. 

Văzând: 

- Procesul verbal încheiat cu ocazia finalizării acţiunii de evaluare a drumurilor judeţene, de către Comisia 

constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 79/2012; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7963/2012 privind obiectivul de investiţii 

“Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai, judeţul Alba – Faza I”, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

S.C. Compact Construct SRL Alba Iulia; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2315/2013 privind lucrările de înlocuire tâmplărie 

exterioară la obiectivul “Restaurare clădire Centrul Militar al Judeţului Alba”, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi S.C. Compact Construct SRL Alba Iulia; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7569/2013 privind obiectivul “Restaurare clădire 

Centrul Militar al Judeţului Alba”, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi S.C. Compact Construct SRL 

Alba Iulia; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7717/2013 privind obiectivul de investiţii 

“Reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie veche Câlnic – Casa Artelor””, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi S.C. CONSTRUCTUS SRL Petreşti-Sebeş 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea 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 bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii contabilităţii nr. 82/1991 - republicată, 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; 

- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii. 

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 modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, cuprinse în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Alba, după cum urmează: 

- la poziţia nr. 6, referitoare la “Centrul Militar Judeţean Alba”, coloana nr. 5 va avea următorul 

cuprins: “7.925.551,96”; 

- la poziţia nr. 19, aliniatul referitoar la “Sediu administrativ Castel Sâncrai”, coloana nr. 5 va avea 

următorul cuprins: “2.528.997,38”; 

- la poziţia nr. 37, referitoare la drumul judeţean DJ 103G, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“3.298.568,85”; 

- la poziţia nr. 38, referitoare la drumul judeţean DJ 105M, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.077.441,56”; 

- la poziţia nr. 39, referitoare la drumul judeţean DJ 106E, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“4.743.594,75”; 

- la poziţia nr. 40, referitoare la drumul judeţean DJ 106F, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“5.184.508,46”; 

- la poziţia nr. 41, referitoare la drumul judeţean DJ 106H, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.952.225,87”; 

- la poziţia nr. 42, referitoare la drumul judeţean DJ 106I, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“11.524.857,30”; 

- la poziţia nr. 43, referitoare la drumul judeţean DJ 106K, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“8.240.982,46”; 

- la poziţia nr. 44, referitoare la drumul judeţean DJ 106L, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“6.289.530,06”; 

- la poziţia nr. 45, referitoare la drumul judeţean DJ 107, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“46.964.225,29”; 



- la poziţia nr. 46, referitoare la drumul judeţean DJ 107A, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“6.658.486,87”; 

- la poziţia nr. 47, referitoare la drumul judeţean DJ 107B, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“4.361.233,30”; 

- la poziţia nr. 48, referitoare la drumul judeţean DJ 107C, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“12.415.382,15”; 

- la poziţia nr. 49, referitoare la drumul judeţean DJ 107D, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“8.585.334,85”; 

- la poziţia nr. 50, referitoare la drumul judeţean DJ 107E, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“5.644.826,37”; 

- la poziţia nr. 51, referitoare la drumul judeţean DJ 107F, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“5.694.653,98”; 

- la poziţia nr. 52, referitoare la drumul judeţean DJ 107G, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“5.464.231,61”; 

- la poziţia nr. 53, referitoare la drumul judeţean DJ 107H, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“10.119.258,59”; 

- la poziţia nr. 54, referitoare la drumul judeţean DJ 107I, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“13.277.720,13”; 

- la poziţia nr. 55, referitoare la drumul judeţean DJ 107K, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“11.643.723,79”; 

- la poziţia nr. 56, referitoare la drumul judeţean DJ 107M, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“27.496.830,24”; 

- la poziţia nr. 57, referitoare la drumul judeţean DJ 107U, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.171.998,18”; 

- la poziţia nr. 58, referitoare la drumul judeţean DJ 107V, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“2.257.778,51”; 

- la poziţia nr. 60, referitoare la drumul judeţean DJ 141C, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“2.771.226,40”; 

- la poziţia nr. 61, referitoare la drumul judeţean DJ 141D, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“3.493.150,50”; 

- la poziţia nr. 62, referitoare la drumul judeţean DJ 142B, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.144.485,63”; 

- la poziţia nr. 63, referitoare la drumul judeţean DJ 142K, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“5.054.724,91”; 

- la poziţia nr. 64, referitoare la drumul judeţean DJ 142L, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“6.055.558,23”; 

- la poziţia nr. 65, referitoare la drumul judeţean DJ 670C, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“2.863.016,81”; 



- la poziţia nr. 66, referitoare la drumul judeţean DJ 704, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.064.053,43”; 

- la poziţia nr. 67, referitoare la drumul judeţean DJ 704A, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“8.084.462,49”; 

- la poziţia nr. 68, referitoare la drumul judeţean DJ 705, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“7.106.393,70”; 

- la poziţia nr. 69, referitoare la drumul judeţean DJ 705B, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“2.157.086,95”; 

- la poziţia nr. 70, referitoare la drumul judeţean DJ 705C, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“316.401,26”; 

- la poziţia nr. 71, referitoare la drumul judeţean DJ 705D, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.594.498,23”; 

- la poziţia nr. 72, referitoare la drumul judeţean DJ 705E, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“2.094.064,27”; 

- la poziţia nr. 73, referitoare la drumul judeţean DJ 705F, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.575.000”; 

- la poziţia nr. 74, referitoare la drumul judeţean DJ 705G, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“300.000”; 

- la poziţia nr. 75, referitoare la drumul judeţean DJ 709K, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“600.000”; 

- la poziţia nr. 76, referitoare la drumul judeţean DJ 742, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“5.377.632,27”; 

- la poziţia nr. 77, referitoare la drumul judeţean DJ 750, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“252.274,15”; 

- la poziţia nr. 78, referitoare la drumul judeţean DJ 750A, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.269.119,18”; 

- la poziţia nr. 79, referitoare la drumul judeţean DJ 750B, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“3.724.588,89”; 

- la poziţia nr. 80, referitoare la drumul judeţean DJ 750C, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“16.628.147,20”; 

- la poziţia nr. 82, referitoare la drumul judeţean DJ 750E, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“10.004,44”; 

- la poziţia nr. 83, referitoare la drumul judeţean DJ 750F, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“622.104,87”; 

- la poziţia nr. 84, referitoare la drumul judeţean DJ 750G, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.793.320,57”; 

- la poziţia nr. 85, referitoare la drumul judeţean DJ 762, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“5.469.838,79”; 



- la poziţia nr. 86, referitoare la drumul judeţean DJ 762A, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“420.548,76”; 

- la poziţia nr. 160, referitoare “Pod pe DJ 107 B Galtiu”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.164.208,93”; 

- la poziţia nr. 161, referitoare la drumul judeţean DJ 106M, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.026.019,67”; 

- la poziţia nr. 168, referitoare la “Construcţii administrative şi social culturale cu terenul aferent 

Câlnic”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “954.818,90”; 

- la poziţia nr. 181, referitoare la drumul judeţean DJ 107L, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“1.106.705,91”; 

- la poziţia nr. 182, referitoare la drumul judeţean DJ 107N, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“782.851,37”; 

- la poziţia nr. 86, referitoare la drumul judeţean DJ 762A, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“420.548,76”; 

- la poziţia nr. 191, referitoare la “Pod pe DJ 106 H Ighiel”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“443.210,34”; 

- la poziţia nr. 193, referitoare la drumul judeţean DJ 107R, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“374.850”; 

- la poziţia nr. 194, referitoare la drumul judeţean DJ 107P, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“203.400”; 

- la poziţia nr. 195, referitoare la drumul judeţean DJ 704K, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“44.332”; 

- la poziţia nr. 196, referitoare la drumul judeţean DJ 107Z, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“793.800”; 

- la poziţia nr. 201, referitoare la drumul judeţean DJ 141E, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“185.000”; 

- la poziţia nr. 202, referitoare la drumul judeţean DJ 142M, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“432.479”; 

- la poziţia nr. 203, referitoare la drumul judeţean DJ 142N, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“921.354,40”; 

- la poziţia nr. 204, referitoare la drumul judeţean DJ 705H, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

“83.970”. 

 

 

 

 

 

 



Art. 2. 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; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 
 

                      Contrasemnează, 
                                                           p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                          Liliana NEGRUŢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29 august 2013 
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