
ROMANIA                                                    

JUDETUL ALBA     

CONSILIUL JUDEŢEAN                                      

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării traseului şi lungimii drumului  

judeţean DJ107G: DJ107D(Uioara de Sus)- Noşlac-Căptălan- Copand- Stâna de 

Mureş- Găbud- lim. jud. Mureş, prin încadrarea drumului comunal DC248: Ocna 

Mureş (DJ107D)- Uioara de Sus (DJ107G), în categoria funcţională de drum  judeţean 

şi încadrarea sectorului de drum judeţean DJ107G de la km. 0+000-km.1+484, în 

categoria funcţională de drum de interes local-stradă 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 august 2013; 

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind aprobarea modificării traseului 

şi lungimii drumului judeţean DJ107G: DJ107D(Uioara de Sus)- Noşlac-Căptălan- Copand- 

Stâna de Mureş- Găbud- lim. jud. Mureş, prin încadrarea drumului comunal DC248: Ocna 

Mureş (DJ107D)- Uioara de Sus (DJ107G), în categoria funcţională de drum  judeţean şi 

încadrarea sectorului de drum judeţean DJ107G de la km. 0+000-km.1+484, în categoria 

funcţională de drum de interes local-stradă; 

  - Vazând prevederile Hotărârii Consiliului local al oraşului Ocna Mureş  nr.116  din 

data de 28 iunie 2013 privind modificarea traseului drumului public de interes local clasificat 

ca drum comunal DC248; exprimarea acordului de transfer a drumului public de interes local 

clasificat ca drum comunal-DC248, din domeniul public al UAT oraşul Ocna Mureş in 

domeniul public al judeţului Alba; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 13.902 din 21 august 2013  la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării traseului şi lungimii drumului judeţean 

DJ107G: DJ107D(Uioara de Sus)- Noşlac-Căptălan- Copand- Stâna de Mureş- Găbud- lim. 

jud. Mureş, prin încadrarea drumului comunal DC248: Ocna Mureş (DJ107D)- Uioara de Sus 

(DJ107G), în categoria funcţională de drum  judeţean şi încadrarea sectorului de drum 

judeţean DJ107G de la km. 0+000-km.1+484, în categoria funcţională de drum de interes 

local-stradă; 

- Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2-Comisia 
amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestiunea patrimoniului județului; 



 
Avînd in vedere prevederile: 

- Art. 12 şi 13 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- Art. 91 (1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 97 (1) şi 115 (1), lit c) din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 

H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă modificarea traseului şi lungimii drumului judeţean DJ107G: 

DJ107D(Uioara de Sus)- Noșlac-Căptălan- Copand- Stâna de Mureș- Găbud- lim. jud. Mureş, 

prin incadrarea drumului comunal DC248: Ocna Mureş (DJ107D)- Uioara de Sus (DJ107G), 

in categoria funcţională de drum  judeţean şi incadrarea sectorului de drum judeţean DJ107G 

de la km. 0+000-km.1+484, in categoria funcţională de drum de interes local-stradă, avînd 

datele de identificare cuprinse in anexa nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 52 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, se modifică după cum urmeaza: 

-coloana nr.2 va avea următorul cuprins: „DJ107G:DJ107D(Ocna Mureş)-Noşlac-

Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-lim. jud. Mureş”; 

-coloana nr.3 va avea următorul cuprins: 

           „ - poz. km: 0+000 -3+909 drumul comunal DC248 aflat in domeniul public al 

oraşului Ocna Mureş-Lungime3,909 km; 

             - poz.km.3+909 - 19+200 drum judeţean aflat in domeniul public al judeţului 
Alba; 

- Lungime totală drum DJ107G: 19,200 km” 
-  

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2013” 
 

Art.3.Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Alba  in domeniul public al 

UAT oraş Ocna Mureş, a drumului de interes local-stradă, având datele de identificare 

prezentate în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin direcţiile din aparatul de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



 

 

 

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate; 

-Consiliului local al Oraşului Ocna Mureş. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
         Ion DUMITREL 
    
 
                                                     CONTRASEMNEAZA, 
           p.SECRETARUL JUDETULUI 

           LILIANA NEGRUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALBA IULIA 29.08.2013 
NR.154 



 
      Anexa nr. 1 

la Hotararea Consiliului Judetean Alba 
                  nr.154 din 29.08.2013 

 
 

 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 ale drumului judeţean clasat 

 
Nr.crt. Indicativ  Traseul drumului  Poziţii 

kilometrice 
Lungimea 

( km ) 

1. DJ107G 
 

DJ107D(Ocna Mureş)-
Noşlac-Căptălan-Copand-

Stăna de Mureş-Găbud-lim. 
jud. Mureş 

 

0+000 –
19+200 19,20 

  TOTAL  19,20 
 



         Anexa nr. 3 
                                                                                               la Hotararea Consiliului Judetean Alba 
                                                                                                                          nr.154 din 29.08.2013 

  

 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. ..... ÎN 
INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL UAT ORAŞ OCNA MUREŞ  

 
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 

 
…… 

 
1.3.7.2. 

 
Drum de interes 

local -stradă 

- Poz. km: 0+000 -1+484 drumul judetean DJ107G aflat in domeniul 
public al judetului Alba -Lungime: 1,484 km; 

- Lungime totală: 1,484 km 
 

 
2013 

 
483.393,12 

Domeniul public 
al UAT Ocna 

Mureş 
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