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CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului Cugir, pentru 

transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din administrarea 

Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba  

și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „extraordinarăˮ din luna februarie 2019; 

Luând în dezbatere: 

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

Consiliului local al orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al 

orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2869 din 11 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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. 861 alin. 3, art. 863 lit. e, art. 885 alin. 1 și art. 888 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 

287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 9 alin. 4 și art. 20 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- pnct. 195 din Decizia Curții Constituționale  nr. 1/2014. 

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 următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al orașului Cugir pentru 

transmiterea din domeniul public al orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al 

orașului Cugir în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

a terenului cu nr. cadastral 75913 în suprafață de 184 mp, având categoria de folosință drum 

(strada Codrului), precum și a terenului cu nr. cadastral 75917 în suprafață de 12099 mp, 

având categoria de folosință drum (strada Dealu). 

 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 Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al orașului Cugir, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

                                    AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 30 

Alba Iulia,  11  februarie  2019 
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PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului 

Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba 

  

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al orașului Cugir pentru transmiterea unor imobile, tronsoane din drumul județean DJ 

704K: Vinerea (DJ704) – Săliștea(DJ 705E)”,  din domeniul public al orașului Cugir în domeniul 

public al Județului Alba.  

 Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi locale constituie o prioritate a 

Consiliului Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând 

asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei către 

centrele economice, sociale şi turistice ale judeţului. 

 Unul din drumurile județene  incluse în procesul de modernizare este DJ 704K : Vinerea 

(DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E).  

În vederea eliberării Autorizației de construire pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean  DJ 704K: Vinerea (DJ704) – Săliștea(DJ 705E)”, Județul Alba” 

este nevoie de înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Județului Alba a drumului 

județean mai sus menționat.  

   Întrucât două imobile - tronsoane din drumul județean DJ 704K, se află în domeniul 

public al Orașului Cugir şi în administrarea Consiliului local al orașului Cugir, prin proiectul de 

hotărâre, propun încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului Cugir, pentru ca 

aceste imobilele situate administrativ în localitatea Vinerea, părți din străzile  Codrului și Dealu, 

să fie transmise în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Județean 

Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 30 din 11 februarie 2019. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion  DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului 

Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba 

   

 

Drumul județean DJ 704K : Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E) este cuprins în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la poziția nr. 193, cu 

lungimea de 5 km. 

În procesul de înscriere a dreptului de proprietate a străzilor, primăria orașului Cugir a 

înscris în cartea funciară două tronsoane din drumul județean DJ 704K, respectiv lot. 1 cu nr. 

cadastral 75913  în suprafaţă de 184 mp, parte din strada Codrului și lot. 2 cu nr. cadastral 75917  

în suprafaţă de 12099 mp, parte din strada Dealu, străzi care se suprapun cu drumul județean   DJ 

704K : Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E). 

Conform art. 11 - (1) din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, „Drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale 

îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când 

traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi”. De asemenea, conform art. 22 

„Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de 

interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie 

sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de 

artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale 

respective”. 

Pentru reglementarea situației juridice a drumului județean DJ 704K : Vinerea (DJ 704) - 

Săliștea (DJ 705 E) se impune trecerea tronsoanelor de drum mai sus menționate din domeniul 

public al orașului Cugir în domeniul public al Județului Alba.  

Art. 9 alin. 4 Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată, 

prevede că „trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe 

raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 

consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local”. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi ale art. 9 alin. 4 din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, va permite încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului Cugir, pentru 

transmiterea unor imobile, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului 

local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean Alba, în vederea reglementării situației juridice a drumului județean DJ 704K : Vinerea 

(DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E). 
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