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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 54 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 5269/23 martie 2015 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  nota justificativă nr. 520/23 martie 2016 a Direcției Tehnice din aparatul de specialitate 

al Consiliului județean Alba privind necesitatea și oportunitatea modificării lungimii drumului 

județean DJ107I, cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 858 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- art. 12 și art. 13 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziției cu nr. crt. 54 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri, după 

cum urmează: 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ107I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus – 

Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – 

Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)”; 

- coloana nr. 3: va avea următorul cuprins:  

„ - poz. km: 0+000- 78+420 

- lungimea: 78,420 km”. 

 

 



Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției tehnice, Direcției juridică și 

relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 50 

Alba Iulia, 31 martie 2016 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 50/31 martie 2016 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil cuprins la poziția nr. 54 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba  

 

 

 

Secțiunea I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elementele de identificare Anul dobândirii 

sau, după caz, al 

dării în folosință 

Valoare 

de inventar 

- lei - 

Situația  

juridică  

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

54 1.3.7.2 DJ107I : Aiud(DN1)- Aiudul de 

Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești 

– Mogoș - Valea Albă – Ciuculești 

– Bucium – Coleșeni -Bucium Sat 

- DN74(Cerbu) 

- poz. km: 0+000- 78+420 

- lungimea: 78,420 km 

1968 13.277.720,13 Domeniul public al 

județului Alba 

potrivit Hotărârii 

Guvernului nr. 

974/2002 și a 

Hotărârilor 

Consiliului 

județean Alba nr. 

59/2012 și nr. 

150/2013 

 

                  P. PREŞEDINTE                            CONTRASEMNEAZĂ                                        

             VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

        Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 


