
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE            

 

                       

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de 

Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA  

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 27 octombrie 2016; 

 Luînd în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind propunerea candidaţilor pentru 

funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba”S.A .  

 - raportul de specialitate nr. 18820 din 25 octombrie 2016 comun al Direcţiei dezvoltare 

şi bugete și Biroului resurse umane  ; 

 - raportul nr. 18817/25 octombrie 2016 cu privire la rezultatele procesului de selecție 

pentru membrii Consiliului de Administrație al societății “Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 29 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 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 propun candidaţii pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie 

al  societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. în baza selecţiei efectuată de către Comisia 

de selecţie, după cum urmează: 

- domnul Emil Nicolae MUNTEAN 

- doamna Mihaela MADARAȘ 

- doamnul Eugen POPA 

- doamna Dana GĂISEANU 

- domnul Gheorghe Cornel BELEIU 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţia dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și Biroului resurse umane va 

duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, societății Drumuri 

și Poduri Locale Alba SA, Direcţiei dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și reprezentantului Județului Alba în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

Înregistrat sub nr. 222  

Alba Iulia, 26 octombrie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016 

 

 

 
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în luna octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor 

fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016;  

- raportul de specialitate nr. 18807/25 octombrie 2016 comun al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 

privind  aprobarea bugetului general al Județului Alba, bugetului propriu al Județului Alba, 

bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor 

instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 

2016, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, 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 alocarea sumei de 35000 lei din bugetul propriu al Județului Alba, 

pentru cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la 

activitățile tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 

2016. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

       

Înregistrat cu nr. 223 

Alba Iulia, 26 octombrie 2016 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică a judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 107I 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară în data de 27  octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică a 

judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107I; 

- raportul de specialitate nr. 18855/26 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, 

realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr. 18239/17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Râmeţ, 

realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr. 18240 /17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ponor, 

realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr. 18241 /17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Mogoş, 

realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr. 18242 /17 octombrie 2016; 

- Documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I 

Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Bucium, 

realizată de S.C. Expert Proiect S.R.L. Cluj Napoca şi înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr. 18243 /17 octombrie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum 

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 54; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară. 

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 însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect 

S.R.L. pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, 

asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti 

– Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea 

Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală 

identificată de 191.193 mp, din care 69.706 mp intravilan, potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect 

S.R.L. pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, 

asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti 

– Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea 

Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Râmeţ, în intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală 

identificată de 164.047 mp, din care 18.679 mp intravilan, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect 

S.R.L. pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, 

asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti 

– Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea 

Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Ponor, în intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală 

identificată de 89.310 mp, din care 27.393 mp intravilan, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect 

S.R.L. pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, 

asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti 

– Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea 

Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Mogoş, în intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală 

identificată de 171.562 mp, din care 83.663 mp intravilan, potrivit anexei nr. 4 – parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Expert Proiect 

S.R.L. pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, 

asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti 

– Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea 

Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Bucium, în intravilan şi extravilan, având suprafaţa totală 

identificată de 167192 mp, din care 109812 mp intravilan, potrivit anexei nr. 5 – parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra: 

- terenului în suprafaţă totală de 191.193 mp, din care 69.706 mp intravilan, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – 



Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă 

– Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul 

administrativ al municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

- terenului în suprafaţă de 164.047 mp, din care 18.679 mp intravilan, aferent sectorului 

din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – 

Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – 

Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Râmeţ, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

- terenului în suprafaţă de 89.310 mp, din care 27.393 mp intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti 

– Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – 

Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Ponor, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 54 

în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - Anexa nr. 1; 

Art. 7. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, introducerea în 

circuitul civil a următoarelor imobile: 

- imobilul în suprafaţă de 69.706 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud; 

- imobilul în suprafaţă de 18.679 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Râmeţ; 

- imobilul în suprafaţă de 27.393 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ponor. 

Art. 8. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra: 

- terenului în suprafaţă totală de 171.562 mp, din care 83.663 mp intravilan, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – 

Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă 

– Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Mogoş, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

- terenului în suprafaţă totală de 167.192 mp, din care 109.812 mp intravilan, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – 

Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă 

– Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Bucium, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 54 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - Anexa nr. 1; 

Art. 9. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, introducerea în 

circuitul civil a următoarelor imobile: 

- imobilul în suprafaţă de 83.663 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 

Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Mogoş; 

- imobilul în suprafaţă de 109.812 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107I Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – 



Coleşeni – Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), situat pe teritoriul administrativ al comunei Bucium; 

Art. 10. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în 

Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra terenurilor menţionate la 

art. 6 din prezenta hotărâre. 

Art. 11. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra terenurilor menţionate la 

art. 8 din prezenta hotărâre. 

Art. 12. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 13. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local 

al Municipiului Aiud, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat, 

PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

             Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 224 

Alba Iulia, 26 octombrie 2016 
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