
 

 

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 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 

        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 106H: Ighiu (DJ 107 H) - 

Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K); 

- 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 

106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K); 

- raportul de specialitate nr. 17002/19 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Ighiu nr. 63/2017 privind declasarea unui 

sector din drumul judeţean DJ 106H Ighiu de la km 0 până la km 5+725 (Ighiu-Ighiel) din 

categoria funcţională a drumului de interes judeţean în categoria funcţională a drumului de 

interes local – drum comunal. 

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; 

- art. 9 alin. 3 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; 

- 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; 

- H.G. nr. 507/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor 

aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba 

şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. 

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. (1) Se aprobă declasarea tronsonului din drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 

H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K), situat administrativ în comuna Ighiu, 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 – drum comunal și 

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

domeniul public al Comunei Ighiu și în administrarea Consiliului Local Ighiu. 

 (2) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Ighiu și în administrarea Consiliului 

Local Ighiu a tronsonului din drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 K), situat administrativ în comuna Ighiu, județul Alba, având datele de 



 

 

identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde 

(DJ 107 K), ca urmare a declasării tronsonului prezentat în anexa nr. 1, şi a dublei, respectiv 

triplei înregistrări a tronsoanelor prezentate în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3 - părţi integrante 

ale prezentei hotărâri. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 

Art. 4. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT Județul Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent, menţionate în anexa nr. 1  

se face pe bază de protocol încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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 

comunei Ighiu, Consiliului local al comunei Întregalde, Direcției juridică și relații 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. 295 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017      



 

 

 

Anexa  nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 295/28 septembrie 2017 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local – drum comunal 

 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 
Poziţie kilometrică Origine Destinaţie 

Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

DJ 106H: Ighiu (DJ 

107 H) - Ighiel - 

Necrilești - Întregalde 

(DJ 107 K) 

Drum 

judeţean 
Km 0+000 – 5+725 DJ 107 H 

Limită intravilan 

Ighiel 

 

 

5,725 

 

DC 69 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba  nr. 295/28 septembrie 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum   

din DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 care 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 

kilomet

rică 

Denumire

a 

drumului 

Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul 

judeţean Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor publice 

 

Limită 

intravilan 

Ighiel 

Limită 

UAT 

Ighiu - 

Întregalde  

Km 

5+725 - 

18+825  

Drum 

judeţean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 

107 H) - Ighiel - 

Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 

K) 

41 
DAF Ighiel - 

Striglau 
21058 1400 



 

 

Anexa  nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba  nr. 295/28 septembrie 2017 

 

 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  

din DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 care se se află sub dubla înregistrare (drum comunal şi drum judeţean), respectiv 

sub triplă înregistrare (drum forestier, drum comunal şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Consiliul local Întregalde 

Origine Destinaţie 

Poziţie 

kilomet

rică 

Denumire

a 

drumului 

Indicativ 

conform H.G. 

nr. 540/2000 

Nr. 

inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Origine Destinaţie 

Denumirea 

drumului 

comunal 

conform H.G. nr. 

540/2000 

Drum forestier 

Conform H.G. 

507/2011 

Limită 

UAT 

Ighiu - 

Întregalde 

Întregalde 

(DJ 107 

K) 

Km 

18+825 

– 

32+000 

Drum 

judeţean 

DJ 106H: Ighiu 

(DJ 107 H) - 

Ighiel - Necrilești 

- Întregalde (DJ 

107 K) 

41 

Limită 

UAT 

Ighiu-

Întregalde 

Necrilești 

DC70: 70   Ighiu 

(DJ 107H)-Ţelna-

Necrilești (DJ 

106H) 

 

- 

Necrilești 

Întregalde 

(DJ 107 

K) 

DC179: Necrilești 

(DJ 106H)-

Sfârcea                                    

Drum forestier 




