
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 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana Şureanu - 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 

709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704; 

- raportul de specialitate nr. 16957/18 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Primăriei Comunei Săsciori nr. 5937/15 septembrie 2017 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16933/18 septembrie 2017; 

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 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 aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 

704, ca urmare a dublei înregistrări a tronsoanelor prezentate în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 

2 - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 

Art. 3. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a Unităţii 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Primăriei comunei 

Săsciori, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 293 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017 



Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 293/28 septembrie 2017 

 

Datele de identificare ale sectorului de drum din  

DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704  

care se se află sub dubla înregistrare (pășune şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Judeţul Alba 

Date de identificare 

Comuna Săsciori 

Origine Destinaţie 
Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul judeţean 

Alba 

Denumire CF 

Limită 

judeţul 

Hunedoa

ra Km 

61+000 

DAF Râul 

Mare 

Șurianu  

Km 

65+951 

Km 61+000 

– 65+951 

Drum 

judeţean 

DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana Şureanu - 

DJ 704 

75 Pășune 

C.F. nr. 73182,73184, 73185, 

73186 și 73187 al UAT 

Șugag 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 293/28 septembrie 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - 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 Destinaţie 
Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. 

inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor 

publice 

 

Cabana 

Şureanu  

Km 

65+951 

Poarta 

Raiului 

Km 

69+000 

Km 65+951 

– 69+000 

Drum 

judeţean 

DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana 

Şureanu - DJ 704 

75 
DAF Râul Mare 

Şurianu 
23060 1473 




