
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean  

DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705F: limită județul 

Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704); 

- raportul de specialitate nr. 9027/17 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Cugir nr. 83/2017 privind 

declasarea unor sectoare de drumuri judeţene din judeţul Alba în drumuri de interes local - 

stradă; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și 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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 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 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 84/28 aprilie 2015 privind 

modificarea lungimii şi traseului drumului judeţean DJ 705F: limită județul Hunedoara - 

Cabana Prislop - Cugir (DJ 704), situate în Judeţul Alba. 

Art. 2. Se aprobă declasarea tronsonului de drum județean, situat administrativ în orașul 

Cugir, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes local - stradă 

și trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba 

în domeniul public al Orașului Cugir și în administrarea Consiliului local al orașului Cugir. 

Art. 3. Se aprobă radierea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir 

(DJ 704), ca urmare a declasării tronsonului prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri şi a dublei înregistrări a tronsonului prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin proprietății publice a Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 



Art. 5. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a Unității 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba. 

Art. 6. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa nr. 1  

se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 8. 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 

oraşului Cugir, Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Alba, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției juridică și relații publice şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 160 

Blaj, 24 mai 2017 



Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 160/24 mai 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 705F: limită jud. Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local – stradă 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 
Poziţie kilometrică Origine Destinaţie 

Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

DJ 705F: limită jud. 

Hunedoara - Cabana 

Prislop - Cugir (DJ 

704) 

Drum 

judeţean 
Km 16+205 – 21+000 

DJ 704 

(Strada 21 

Decembrie 

1989) 

Limită intravilan 

oraş Cugir 

 

 

4,795 

  

Strada  

Râul Mic  

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 160/24 mai 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 705F: limită jud. Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) care se  

se află sub dubla înregistrare (drum forestier şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Statul Român 

Origine 
Destinaţ

ie 

Poziţie 

kilometric

ă 

Denumire

a 

drumului 

Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor publice 

 

Limită 

judeţ 

Hunedoa

ra 

Limită 

intravila

n oraş 

Cugir  

Km 0+000 

– 16+205 

Drum 

judeţean 

DJ 705F: limită jud. 

Hunedoara - Cabana 

Prislop - Cugir (DJ 

704) 

73 

DAF 

PRISLOP 
23068 1481 

DAF RAUL MIC 23073 1486 




