
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a drumului județean  “ DJ107H: Coșlariu Nou -Galda de 

Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, ca urmare a realizării unor  

lucrări de investiții 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului 

județean “ DJ107H: Coșlariu Nou -Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, 

ca urmare a realizării unor lucrări de investiții; 

- Raportul de specialitate nr.18666/08.10.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a  drumului județean “ DJ107H: 

Coșlariu Nou -Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, ca urmare a realizării 

unor lucrări de investiții; 

- Nota contabilă – Cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții “ Pod pe DJ107H: Coșlariu 

Nou-Galda de Jos-Cricău-Ighiu-Șard-Gara Șard (DN74), km.12+751,28, localitatea Bucerdea 

Vinoasă, jud. Alba ” 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 12748/10.07.2015 privind lucrarea “ Pod pe 

DJ107H: Coșlariu Nou-Galda de Jos-Cricău-Ighiu-Șard-Gara Șard (DN74), km.12+751,28, 

localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba ”. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1- Comisia dezvoltare economic, bugete, strategii. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art.3)- alin.3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului 

Alba, precum și al municipiilor , orașelor și comenuelor din Județul Alba, modificată și completată 

de Hotărârea Guvernului României nr.831/01.10.2014;  

- Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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 drumului județean “ DJ107H: Coșlariu Nou 

-Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard Ighiu (DN74)”, cuprins la poziția cu nr. crt. 53 în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba, de la valoarea de 10.119.258,59 

lei la valoarea de 10.705.005,90 lei, ca urmare a recepționării  obiectivului de investiții “ Pod pe 

DJ107H: Coșlariu Nou -Galda de Jos –Cricău –Ighiu -Șard –Gara Șard (DN74), km.12+751.28, 

localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba”. 

Art. 2. Direcţia gestionarea patrimoniului 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; 

- Compartimentului Administrarea domeniului public şi privat; 

- Compartimentului contabilitate-financiar; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                                   

            Contrasemnează, 

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 11 noiembrie 2015 
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