
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului 

Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public 

al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în 

domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 

modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –

Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş 

 

           Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin 

Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent 

din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului 

Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în 

vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) 

–Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 

orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun 

imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea 

Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 

107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - 

limita Județul Mureş; 

- raportul de specialitate nr. 2627/14 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 160/2015 

privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate și 

Proiectul tehnic pentru obiectivul de interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement 

în orașul Ocna Mureș”; 

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 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al 

orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent, situate 

administrativ în orașul Ocna Mureș, având datele de identificare prezentate în anexa - parte 

integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea 

Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului 

judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – 

Găbud - limita Județul Mureş. 



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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 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, Președintelui Consiliului Județean, Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș, Consiliului local al comunei Noşlac, Direcției juridică și relații publice și 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

                                                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 44 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 



Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 44/23 februarie 2017 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent propus a fi trecut din domeniul public al Orașului Ocna 

Mureș și din administrarea Consiliului local Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și 

în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea încadrării în categoria funcțională de 

drum de interes județean 

 

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

Str. Mihai Eminescu – parțial, str. 

Fabricii – parțial, DC 248 – parțial 

Origine - destinație: km 0+000 

(DJ107D) - 3+002 (limită comuna 

Noșlac); 

Lungimea drumului L=3,002 km; 

 

 

 

 
 

 


