
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a drumului județean “DJ 107K:  

Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, 

 tronson II, respectiv de la km. 9+829 la km. 17+700 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a drumului județean “DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, tronson 

II, respectiv de la km. 9+829 la km. 17+700, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții; 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a 

drumului județean “DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș 

-  (DJ 107I)”, tronson II, respectiv de la km. 9+829 la km. 17+700, ca urmare a realizării unor 

lucrări de investiții; 

     - raportul de specialitate nr. 19897/9 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

           - nota contabilă – cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții “Consolidare corp 

drum județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  

(DJ 107I)”, tronson II, respectiv de la km. 9+829 la km. 17+700 

      - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24843/24.12.2015 privind 

lucrarea „Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic 

- Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I) km 0+0.000 – km 17+700.00, județul Alba -  tronson II – km 

9+829 – km17+700”. 

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

teritoriului, investiții, turism. 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

       - art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999;  
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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a drumului județean “DJ 107K: Galda 

de Jos (DJ 107H) – Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I)”, cuprins la poziția cu 

nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la 

valoarea de 11643723,79 lei la valoarea de 22677661,68 lei, ca urmare a recepționării  

obiectivului de investiții „Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) – 

Mesentea – Benic - Întregalde – Mogoș -  (DJ 107I) km 0+0.000 – km 17+700.00, județul Alba -  

tronson II – km 9+829 – km 17+700”. 



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ 

         PREŞEDINTE,                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 222 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016 


