ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație
pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana
Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I)
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții
temporare parțiale de circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I);
- raportul de specialitate nr. 3544/20 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 3192/IX/2/H/24/14 februarie 2019 a Consiliului Județean Alba adresată
Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliția Rutieră Alba;
- avizul nr. 53296/29 din 19 februarie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Rutier, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3540/20 februarie
2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
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;
- Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 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 următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație, cu excepția
riveranilor, pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to, începând cu data de 1 martie
2019, pentru o perioadă de 2 ani, pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea
- Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I), prevăzute în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului
Transporturilor, Inspectoratului Județean de Poliție Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local şi
Primarului municipiului Aiud, Consiliului local şi Primarului comunei Livezile, Consiliului local
şi Primarului comunei Rimetea, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 43
Alba Iulia, 20 februarie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 43/20 februarie 2019

DRUMUL JUDEȚEAN DJ 107M:
limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara –
Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I)
ASUPRA CĂRUIA SE INSTITUIE RESTRICȚIE
TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, DE CIRCULAȚIE

Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 ani, respectiv 1 martie 2019 – 28 februarie 2021.
Semnalizare: la capetele sectorului de drum restricționat, cât şi la limita judeţelor Cluj şi
Alba se vor instala indicatoare rutiere de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația:
 Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to, cu excepția
riveranilor - pe DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului Aiudul de Sus (DJ 107 I);
Informarea privind restricțiile impuse: vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe siteul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție
Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba și Ministerului Transporturilor;
Drumul pe care se vor impune restricții pentru vehiculelor având masa mai mare de
7,5 to: DJ 107M: limită jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de
Sus (DJ 107 I).
Excepții. Pot circula fără restricții pe drumul restricționat următoarele categorii de
vehicule:
a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care
aparțin administratorilor acestor rețele;
b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate
neregulamentar;
c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de
conducere;
d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților
economici care fac servicii de expediții și curierat;
e.) cele aparținând societăților de salubrizare;
f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță,
protecției civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale,
Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților
speciale ale S.R.I. şi S.P.P., aflate în misiune, etc);
g.) cele care transportă produse alimentare;
h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții
de deszăpezire asupra drumului;
i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de
circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I)

Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea unor restricții temporare parțiale
de circulație pe drumul județean DJ 107M.
Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau
de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale
de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt
proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal
constituite.
Consiliul Judeţean Alba este administratorul drumurilor județene din Județul Alba.
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
În urma deplasărilor în teren s-au constatat prejudicii aduse drumului județean DJ 107M:
limită jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) şi
locuinţelor amplasate de-a lungul acestuia, ca urmare a traficului de mare tonaj.
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. 43/20 februarie 2019.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 3544/20.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de
circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I)
Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice.
Potrivit art. 3 lit. a) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate
publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii
cerințelor generale de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile
publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse
legal constituite. Art. 22 precizează faptul că administrarea drumurilor județene se asigură de
către consiliile județene. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul
localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care sunt în
administrarea consiliilor locale respective.
Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante
legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
De asemenea conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Alba, drumul județean DJ 107M: limită jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana
Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) este cuprins în domeniul public al județului Alba.
Traficul intens constatat în urma deplasărilor în teren, pe drumul județean DJ 107M,
trafic datorat transportului cu produse de balastieră cât şi material lemnos, cu vehicule ce
depășesc masa totală maximă admisă în circulație, pune în pericol capacitatea portantă a
drumului respectiv, cât și a podurilor și podețelor de pe acest drum. Desemenea vehiculele de
tonaj care tranzitează utilizând acest drum, duc la producerea de vibrații, vibrații care în localități
se transmit imobilelor amplasate în zona drumului județean.
Conform art. 44 alin. (2), din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Pentru protecţia unor
sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate
corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele
şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv ....”. Astfel,
pentru protecția drumului județean menționat, considerăm necesară instituirea de restricții
temporare parțiale de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to, cu excepţia
riveranilor, restricții ce vor fi semnalizate corespunzător. Propunerea s-a înaintat și Serviciului
Poliției Rutiere Alba prin adresa cu nr. 3192/IX/2/H/24/14.02.2019. Ca răspuns la propunerea
înaintată de Consiliul Județean Alba s-a emis avizul nr. 53296/29 din 19.02.2019 al
Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la Consiliul
Județean Alba sub nr. 3540 din 20.02.2019.
Drumul județean pentru care sunt propuse restricțiile temporare parțiale de circulație,
tipul autovehiculelor și utilajelor cu masa totală maximă mai mare de 7,5 to, care pot circula fără

restricții pe sectoarele respective, perioada pentru care propunem restricțiile, modul de informare
și semnalizare sunt cuprinse în anexa nr. 1 - parte integrantă a proiectului de hotărâre.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor 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, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma
inițiată.

Director executiv,
ing. Ioan BODEA

Şef serviciu,
ing. Floare PERŢA

Întocmit: ing. Cosmin OLTEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie
2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare
la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii
și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna februarie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
- raportul de specialitate nr. 3655 din 21 februarie 2019 al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 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 următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA
UNIRIIˮ, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba în valoare de
312312,40 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică
şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului
Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 44
Alba Iulia, 22 februarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 44/22 februarie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI
aferenți obiectivului „Refuncționalizare și reabilitare
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul
Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII”
2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj-Napoca
3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai
Viteazu, nr. 12
5. Indicatori tehnico - economici actualizați:
- valoarea totală a investiţiei este de 10277312,40 lei, cu TVA inclus, din care:
- valoarea C+M este de 8587532,65 lei
- durata de execuţie a lucrărilor: 15 luni
- suprafaţa construită: 1467 mp
- suprafaţa desfăşurată : 3577 mp
- regim de înălțime: S+P+1+M
6. Finanţarea investiţiei:
- 9965000,00 lei - bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare
Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)
- 312312,40 lei - bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba).
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul
Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”

Clădirea Sălii Unirii este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în
cetatea bastionară Alba Carolina, pe strada Mihai Viteazu, nr. 12. Clădirea face parte din
patrimoniul naţional înscris pe Lista Monumentelor Istorice la poziţia 240, COD LMI 2010: ABII-m-A-0127.
Scopul investiţiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea
tuturor instalaţiilor şi aducerea la zi a necesităţilor de confort şi bună funcţionare a unui muzeu
contemporan de asemenea importanţă, unic în ţară, prin obiectivul muzeal, acela al comemorării
Marii Uniri de la 1918.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut diverse situaţii care au impus
achiziţionarea unor lucrări suplimentare indispensabile în scopul atingerii cerinţelor de calitate şi
a indicatorilor tehnico-economici asumaţi.
În consecinţă, devizul general al cheltuielilor necesare realizării investiţiei a fost actualizat
prin cuprinderea acestor lucrări suplimentare, fapt ce a condus la modificarea unor indicatori
economici.
Indicatorii tehnico-economici modificaţi sunt:
- valoarea totală a investiţiei este de 10277312,40 lei, cu TVA inclus, din care:
- valoarea C+M este de 8587532,65 lei
- durata de execuţie a lucrărilor: 15 luni
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală - OUG 28/2013, cu cofinanţare din bugetul local alocat Consiliului Judeţean
Alba, astfel:
- buget de stat (MDRAP):
9965000,00 lei
- buget local (cofinantare CJA)
312312,40 lei
Faţă de cele de mai sus, având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 din Legea nr.
500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. 3 lit.
f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 10 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba a
indicatorilor tehnico economici actualizați aferenți obiectivului „Refuncționalizare și reabilitare
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” şi a cotei de cofinanţare în
valoare de 312312,40 cu TVA inclus.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul pentru implementarea
Programului Alba - România 100
Nr. 3655/21.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul
Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”

Clădirea Sălii Unirii este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în
cetatea bastionară Alba Carolina, pe strada Mihai Viteazu, nr.12. Clădirea face parte din
patrimoniul naţional înscris pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: ABII-m-A-0127.
Construcţia a fost edificată iniţial între anii 1898 și 1900, ca un cazinou militar, (Cazina)
destinată ceremoniilor garnizoanei militare locale. A avut de la început un caracter monumental
marcat de stilul romantic al sfârşitului de secol și de influenţele occidental-europene. Între anii
1919 și 1922, după Marea Unire din 1918, clădirea a primit modificări ce amplifică caracterul
fastuos al acesteia prin sporirea dimensiunilor, ataşarea unui portal imens la intrare, decorarea
interioară cu foiţă de aur și fresce monumentale (portretul Regelui Ferdinand și al Reginei
Maria), frunza de stejar, etc, motive care să amintească de marele eveniment al Unirii Naţionale.
Între 1967 și 1968, clădirea este redecorată și refuncţionalizată, făcând parte din circuitul
expoziţional destinat manifestărilor a 50 de ani de la Marea Unire, inaugurate la 28 noiembrie
1968.
Având în vedere vechimea clădirii, în timp au apărut unele fenomene de comportare
neconformă: degradări ale finisajelor interioare şi exterioare, degradarea unor elemente ale
şarpantei prin pătrunderea apelor din precipitaţii prin învelitoare, degradarea planşeului peste
parter de asemenea datorită apelor din precipitaţii pătrunse prin învelitoare, infiltraţii de apă la
nivelul pereţilor de la subsol şi în unele încăperi de la nivelul parterului, etc.
Drept urmare, a apărut necesitatea şi oportunitatea de intervenţie asupra construcţiei
pentru aducerea acesteia la condiţii normale de siguranţă şi confort, precum şi la cerinţele
moderne multifuncţionale a unui edificiu de cultură, precum şi de echipare cu instalaţii de
încălzire, iluminare, pază şi securizare, PSI, paratrăznet, etc.
Scopul investiţiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea
tuturor instalaţiilor şi aducerea la zi a necesităţilor de confort şi bună funcţionare a unui muzeu
contemporan de asemenea importanţă, unic în ţară, prin obiectivul muzeal, acela al comemorării
Marii Uniri de la 1918.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5 din 28 ianuarie 2016 s-a aprobat
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici şi a cotei de
cofinanţare, obiectivul de investiţii fiind finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locală OUG nr. 28/2013. În acest sens Consiliul Judeţean Alba a semnat contractul de finanţare nr.
438/30.08.2016 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
În urma finalizării procedurilor de achiziţii şi a încheierii contractelor de lucrări și de
servicii a fost actualizat devizul general, ceea ce a condus la modificarea indicatorilor tehnico
economici inițiali şi a cotei de cofinanţare.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.31 din 1 februarie 2018 s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cota de cofinanţare.
Lucrările la obiectivul de investiţii se execută în baza proiectului tehnic nr. 331/2015
întocmit de S.C. Megavox Proiect SRL.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut diverse situaţii care au impus
efectuarea unor modificări de proiect tehnic şi adaptarea la situaţia practică din teren, rezultând

necesitatea achiziţionării unor lucrări suplimentare iniţial nesolicitate, dar care au devenit absolut
necesare pentru finalizarea contractului.
Lucrările suplimentare sunt indispensabile atingerii cerinţelor de calitate, a indicatorilor
tehnico-economici asumaţi de autoritatea contractantă şi nu afectează caracterul general al
contractului.
Valoarea lucrărilor suplimentare este de 1.103.290,53 lei cu TVA şi necesită o durată
suplimentară de execuţie a lor.
În consecinţă, devizul general al cheltuielilor necesare realizării investiţiei a fost actualizat
prin cuprinderea acestor lucrări suplimentare, fapt ce a condus la modificarea unor indicatori
economici.
Indicatorii tehnico-economici modificaţi sunt:
- valoarea totală a investiţiei este de 10.277.312,40 lei, cu TVA inclus, din care:
- valoarea C+M este de 8.587.532,65 lei
- durata de execuţie a lucrărilor: 15 luni
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locala - OUG 28/2013, cu cofinanţare din bugetul local alocat Consiliului Judeţean
Alba, astfel:
- buget de stat (MDRAP):
9.965.000,00 lei
- buget local (cofinantare CJA)
312.312,40 lei
Având în vedere cele de mai sus, Serviciul pentru implementarea Programului Alba România 100, propune aprobarea de către Consiliul Județean Alba a indicatorilor tehnico
economici actualizați și a cotei de cofinanțare în valoare de 312.312,40 lei cu TVA inclus, la
obiectivul “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia SALA UNIRII”
Devizul general al cheltuielilor necesare realizării investiţiei, actualizat este cuprins în
Anexa la prezentul şi este parte integrantă a raportului de specialitate.
Verificat,
Șef serviciu,
Cornelia Făgădar

Întocmit,
Anca Drăghiciu

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba
nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrațieal
Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului
Consiliului de Administrațieal Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.;
- raportul de specialitate nr. 3814 din 25 februarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189/18 februatie 2019 privind
avizarea Profilului Consiliului de Administrațieal Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba”
S.A. ;
Luând în considerare prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice aprobate prin;
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 validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189/18
februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrațieal Societății „Drumuri și
Poduri Locale Alba” S.A. şi pe cale de consecință se aprobă Profilul Consiliului de
Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului dezvoltare,
programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice şi al Direcției dezvoltare și bugete
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, Direcției juridică
și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
VICEPREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Marius Nicolae HAȚEGAN
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 45
Alba Iulia, 25 februarie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 45/25 februarie 2019

Profilul Consiliului de Administrație
al Societăţii
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Februarie 2019
.
Profilul Consiliului de Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA
este întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

CAPITOLUL I - Prezentarea Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează în prezent sub autoritatea
Consiliului Judeţean Alba, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public,
pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri
corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu care a fost
investită, să manifeste iniţiativă şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi le
asumă.
Obiectul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și
poduri, producerea și comercializarea de mixturi asfaltice și prestarea de servicii cu utilaje și
mijloace de transport auto.
CAPITOLUL II - Cerințe contextuale
II.1. Poziționarea strategică a societății
O preocupare deosebită a conducerii operative a Societăţii „Drumuri și Poduri Locale
Alba” S.A. este cea legată de calitatea lucrărilor executate.
Această preocupare s-a materializat prin certificare a Sistemului de Management al
Calitaţii SR EN ISO 9001 pentru întregul domeniu de activitate, a Sistemului de Management de
Mediu SR EN ISO 14001, obţinerea certificării sistemului de Management al Sănătăţii şi
Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001, ceea ce atestă că societatea are implementat şi menţine
un sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii deosebit de performant, în concordanţă
cu standardele europene.
II.2. Reglementari legale si recomandari de bune practici
În baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și ale
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016:
1. Consiliul de Administratie al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. va fi
alcătuit din 3 membri după cum urmează:
- 2 membri cu experienta de cel putin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate,
de audit sau financiar;
- 1 membru cu vechime în munca de minim 10 ani și minim 5 ani experiență în
administrarea sau managementul unor societăți;
2. În cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul
funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori
din cadrul altor autorități sau instituții publice;
3. Majoritatea membrilor consiliului de administrațtie este formată din administratori
neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
4. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator
și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror
sediu se află pe teritoriul României. Aceasta prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei
fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice
reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere;
5. Consiliul de Administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a
competențelor la nivelul consiliului de administrație;
6. Membrii consiliului de administrație dețin experiență în îmbunatațirea performanței
societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
7. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani.
Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit
ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul
administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor
iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
II.3. Responsabilitățile Consiliului de Administrație
Tipul de administrare: unitar

Comitetele care functionează în cadrul consiliului:
 Comitetul de nominalizare și remunerare
 Comitetul de audit
Responsabilitățile principale ale Consiliului de Administrație:
 să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
 să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea
financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
 să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească
remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
 să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, să
propună indicatori de performanță și să prezinte adunarii generale a acționarilor spre aprobare;
 să supravegheaze activitatea directorului general și să evalueze periodic
activitatea acestuia, pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficiență economică și
profitabilitate în funcționarea societății;
 să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor
de performanță stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;
 să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit
și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de
lucru din cadrul consiliului de administrație al societății;
 să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a
acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la
activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale
societății;
 să întocmească și să prezinte anual, în cadrul adunării generale a acționarilor,
un raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 supune anual Adunarii Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea
societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al
societății pe anul în curs, în termenele prevazute de legislația în vigoare;
 în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari
de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu
administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă
Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare
revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/ afinii
pana la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus;
 să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează
încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute
mai sus și a cărei valoare este sub nivelul prevăzut la punctul anterior sau cu o altă întreprindere
publică sau cu o autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o
serie de tranzacții, de cel putin echivalentul în lei a 100000 euro;
 să organizeze, să convoace Adunarea Generală a Acționarilor și să
implementeze hotărârile acesteia;
 pregătirea riguroasă a ședintelor consiliului de administrație, participarea la
ședințele consiliului precum și în comitetele de specialitate;
 să respecte pe toata perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare
referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în
care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
 să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se
publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a
societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la
data de 31 mai a anului în curs;
CAPITOLUL III - Capacitați, trasături și cerințe
ale membrilor Consiliului de Administrație
Luând în considerare informațiile din capitolele anterioare, fiecărui membru al
Consiliului de Administrație îi este cel puțin cerut:

I. Competențe

 să exercite concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al
consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al caror sediu se afla pe
teritoriul României;
 să dețină experiență în îmbunatățirea performanței societăților sau regiilor autonome
pe care le-au administrat sau condus.
Cerinţele de mai sus sunt obligatorii și reprezintă o condiție esențială pentru accederea în
Consiliul de Administrație și, implicit, în procesul de selecție.
Pentru constituirea Consiliului de Administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie
administrator neexecutivi și independenți.
Celelalte cerințe determinate de Capitolul II, referitoare la diversificarea competențelor, a
studiilor și a experienței profesionale în anumite domenii, vor fi considerate în alcătuirea
Consiliului de Administrație, în etapele de recomandări și/sau numire.
În baza acestor cerințe și, având în vedere Capitolul II, Consiliul de Administrație ar fi
bine să aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, precum și
în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la
nivelul întregului consiliu.
Nu este obligatoriu ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență
profesională în sectorul de activitate în care activează societatea, întrucât pluralitatea de
experiențe profesionale poate oferi substanță discuțiilor și activităților consiliului. Armonizarea
experienței în mediul privat cu experiența în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de
experiență să devină o condiție obligatorie.
Referitor la pregătirea educațională, este necesar ca pe lângă formarea economică și/sau
juridică din cadrul consiliului prevazută legal, cel puțin unul dintre membri să aibă o pregătire
tehnică.
Prin urmare, aceste cerințe se vor reflecta în:
 studii: superioare de lungă durată, finalizate; domeniul educațional: economic, juridic,
tehnic și administrație publică; orice altă calificare pe care individul o posedă și care poate aduce
un avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare.
 experiență de administrare și/sau management într-o societate comercială publică sau
private sau, regie autonomă.
Sinteza acestor cerințe este exprimată în criteriile prescriptive și proscriptive din Matricea
Consiliului de Administrație.
Deoarece numai studiile absolvite și experiența profesională obținută în anumite societăți
nu garantează capabilitatea unui candidat de a răspunde așteptarilor acționarilor și nici
capacitatea acestuia de a obține rezultatele scontate, pe parcursul întregului proces de recrutare și
selecţie se vor evalua următoarele compețente și trasături:
1. Competențe specifice sectorului
1.1 Capacitatea de a gestiona activitatea societății
Oblig.
1
1.2 Capacitatea de a acoperi cu surse viabile de
finanțare fluxurile financiare necesare funcționarii și Oblig.
1
derulării întregii activități a societății
1.3 Capacitatea de a integra și respecta cerințe și
normative europene de calitate a infrastructurii Oblig.
1
rutiere
2. Competențe profesionale de importanţă strategică
/ tehnică
2.1 Planificare strategică
Oblig.
1
2.2 Leadership
Oblig.
1
2.3 Orientarea către rezultate
Oblig.
1
2.4 Managementul investițiilor
Oblig
1
2.5 Management financiar
Oblig
1
3. Competențe de guvernanță corporativă
3.1 Management prin obiective
Oblig.
0,8
3.2 Organizare și optimizarea proceselor
Oblig.
0,7
3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor
Oblig.
1
3.4 Managementul resurselor
Oblig.
1
3.5 Managementul performanţei
Oblig.
1

II. Cerințe conformitate administrativă

4. Experiență pe plan local și național
5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
6. Cetățenie română sau cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă
domiciliul în România
7. Cunoaște foarte bine limba română (scris și
vorbit)
8. Nu se află în conflict de interese care să îl facă
incompatibil cu exercitarea funcției de administrator
în Consiliul de Administrație al Societăţii „Drumuri
și Poduri Locale Alba” S.A.
9. Nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor
instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital
majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani.
10. Nu a fost condamnat definitiv printr-o hotărâre
judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului sau contra
autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu,
infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de
fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru
infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum
și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării terorismului, cu modificările
și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile
prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile
desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile
cu exercitarea funcției;
11. Nu a făcut politie politică, așa cum este definită
prin lege;
12. Îndeplineste criteriile cerute prin O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr.
722/2016;
13. Are capacitate deplină de exercițiu;
14. Apt din punct de vedere medical, are capacitate
deplină de exercițiu;
15. Număr mandate concomitente;
16. Pentru cele 2 posturi de administratori care
trebuie să aibă studii economice sau juridice experiență în domeniul economic, juridic,
contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5
ani;
17. Studii superioare absolvite cu diploma de
licență;

Oblig.
Oblig.
DA/NU
DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU
DA/NU
DA/NU

DA/NU

DA/NU

18. Pentru postul de administrator care are studii
superioare absolvite cu diplomă de licență - are cel
puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani DA/NU
de experiență în administrarea sau managementul
unor societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
19. Înscrieri în cazierul judiciar;
DA/NU
20. Înscrieri în cazierul fiscal;
DA/NU

1
1

CAPITOLUL IV - Criterii folosite în cadrul matricei
Consiliului de Administrație – descriere și indicatori asociați
I. Competențe
1. Competențe specifice sectorului
Nr

Criteriul de competență

Indicatori asociați

 planifică riguros activitatea
 gestionează optim parcul de utilaje și mijloace
Capacitatea de a gestiona activitatea de transport auto
 prioritizează achiziționarea de materii prime,
1.1 societății
materiale, piese de schimb, combustibili, etc. în
corelare cu contractele de execuție
Capacitatea de a gestiona optim lucrările de execuție în funcție de resursele alocate
 identifică nevoi interne de finanțare
 anticipează nevoi viitoare de finanțare
 menține și dezvoltă relații cu potențiale surse de
finanțare
 face demersuri pentru a accesa surse de
finanțare
Capacitatea de a identifica și accesa surse de finanțare necesare desfășurării activității
 se implică în aducerea la zi a standardelor, a
1.3 Capacitatea de a integra și respecta procedurilor și a normativelor specifice
cerințe și normative europene de  identifică activ și remediază încălcările acestora
calitate a infrastructurii rutiere
 implementează măsuri de stimulare a respectării
conformității de către angajații societății
Capacitatea de a integra în societate respectul regulilor, procedurilor, standardelor și normativelor
specifice construcției și reparației de drumuri și poduri
1.2

Capacitatea de a acoperi cu surse
viabile de finanțare fluxurile financiare
necesare funcționarii și derulării întregii
activități a societății

2. Competențe profesionale de importanta strategică / tehnică
Indicatori asociați
Criteriul de competență
Nr
 bazându-se pe viziunea sa și pe așteptările
acționarilor elaborează planuri strategice fezabile
 inițiază și coordonează elaborarea planurilor pe
termen mediu și lung în care prevede cel mai bun
și cel mai puțin bun scenariu posibil
 înţelege și utilizează în întreaga sa complexitate
Planificare strategică
sistemul de management prin obiective. Ştie să
definească obiective interdependente pentru a se
2.1
asigura ca părți ale societății vor avea interesul sa
conlucreze în sensul atingerii acestora
 frecvent elaborează planuri de acțiune pe termen
scurt pe care le corelează cu planurile pe termen
mediu și lung
Are capacitatea de a elabora, plecând de la misiunea și viziunea societății, obiective strategice si
planuri strategice care să conducă la atingerea acestora, are capacitatea de a transforma obiectivele
strategice în obiective operaționale și de a elabora planuri pe termen mediu (de ex. anuale). Are
capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune pe termen scurt și capacitatea de a revizui
periodic planurile elaborate în funcție de evoluție
 stăpânește perfect procesul de persuasiune și îl
Leadership
utilizează frecvent pentru a-i inspira pe
colaboratorii săi cărora le împărtășește viziunea sa

asupra societății
 se folosește de exemplul personal pentru a seta
regulile de disciplină, pentru a seta standardele de
2.2
performanță, pentru a-i inspira pe colaboratorii săi
și a-i determina să facă eforturi și mai mari pentru
dezvoltarea lor
 evaluează permanent performanța angajaților săi
ținând cont de contextul în care a fost obținută și
face presiuni pentru ca sistemul de remunerare să
poată recompensa performerii
 are capacitatea de a motiva, satisfăcând acele
nevoi pe care aceștia le resimt ca fiind încă
nesatisfăcute
 celebrează victoriile societății știind că astfel își
motivează colaboratorii. Este permanent implicat
și deseori entuziast și știe să împărtășească
entuziasmul său colaboratorilor
 are o bună viziune pe termen lung, știe să
formuleze obiective și planuri strategice și știe să
își folosească întreaga sa capacitate de persuasiune
pentru a împărtăși aceasta viziune și planurile
strategice celorlalți membri ai societății
 nu numai ca respectă strict spiritul tuturor
regulilor și procedurilor societății, dar are o
contribuție importantă în adaptarea permanentă a
setului de reguli și proceduri în funcție de cerințele
interne și externe ale societății făcând și efortul
constant de a-i inspira și pe ceilalți în sensul
respectării lor
Capacitatea de a-i convinge pe membrii societății să dorească să depună eforturile susținute
necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale ale societății din al cărui consiliu
de administrație face parte
 competențe de leadership accentuate, nu
concepe ca o activitate începută sa nu aibă finalul
2.3 Orientarea către rezultate
scontat
Capacitatea de asumare a responsabilităților și depunerea, în mod constant, a unui efort pentru a
atinge rezultatele propuse. Capacitatea de auto-motivare, de perseverență chiar și atunci când cei
din jur renunță, investire de timp și resurse pentru atingerea obiectivele prestabilite în timpul stabilit
 deține capacitatea de a risca în mod benefic
astfel încât profitabilitatea companiei să crească
2.4 Managementul investițiilor
fără a pune în pericol situația economică.
Capacitatea deciziei de a investi pentru dezvoltarea obiectivelor existente sau realizarea unora noi,
luand în considerare incertitudinea și riscul implicate în proiect

 fundamentează o analiză financiară prealabilă
al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de
performanță financiară a întreprinderii la
încheierea exerciţiului
2.5 Management financiar
 asigurarea resurselor de finanțare, de susținere a
manevrelor strategice pentru a putea crea putere
economică
Capacitatea de a înțelege și de a aplica principiile, metodele și tehnicile moderne de management
pentru a obține avantaje competitive și compania să reziste în mecanismele concurențiale

3. Competențe de guvernanță corporativă
Criteriul de competență

Indicatori asociați
 are o foarte bună capacitate de anticipare a
nevoilor de schimbare, ceea ce îi permite să
planifice în detaliu și din timp procese de
3.1
Management prin obiective
schimbare pe care le implementează fără presiunea
timpului
 are calitatea de a „vinde” schimbarea în
societate ca fiind o adevărată oportunitate
Are capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și
de a lua din timp masurile corective ce se impun. Are capacitatea de a elabora, implementa și utiliza
instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății
 vizualizează toate procesele societății, fluxurile
atașate și în plus vizualizează și interacțiunile
dintre acestea vizualizând punctele de intersecție
ce pot genera conflicte sau scăderi ale
performanței
 vizualizează ansamblul de proceduri ale
3.2
Organizare și optimizarea proceselor
societății și are flexibilitatea de a le revizui
periodic de îndată ce procesele aferente au fost
îmbunătăţite, având grijă să actualizeze și toate
interferențele
 stăpânește și utilizează eficient metode eficace
de îmbunătățire a proceselor
Capacitatea de a vizualiza, înţelege, evalua și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașate
pe care le coordonează
 analizează modul în care resursele alocate și
serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele
schimbări economice și concordanța acţiunilor
întreprinse pentru implementarea proiectului cu
standardele și cerințele existente
Monitorizarea activa a rezultatelor
 colectează și analizează datele financiare și
3.3
materiale (foloseşte metode statistice, metode
calitative)
 face analiza cost-beneficiu în vederea stabilirii
profitabilității societății
Capacitatea de a culege informaţii cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele
implementării politicii societății
 folosirea diversificării pentru maximizarea
randamentului așteptat prin investiții în clase de
active care ar trebui să reacționeze diferit la același
eveniment
3.4 Managementul resurselor
 evaluarea corectă a factorului timp prin
cunoașterea celor trei categorii: termen scurt,
termen mediu și termen lung
Capacitatea de a investi resursele puse la dispoziție luând în considerare riscurile aferente
Nr

Managementul performanței

 pentru a înţelege pe deplin importanţa asumării
rolului de monitorizare și control, controlează
periodic
progresul
asupra
obiectivelor,
monitorizează inputul, outputurile și funcționarea
proceselor și în plus incită parți ale societății spre
autocontrol responsabilizându-le astfel
 constată existența și după caz creează sau
optimizează sisteme eficace de monitorizare și
control în care capturează periodic informațiile
esențiale care să permită urmărirea evoluției

indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea
proceselor cheie ale societății
3.5
 susține implementarea și optimizarea
permanentă a sistemului de management al
performanței în cadrul companiei, corelându-l cu
evoluția indicatorilor cheie de performanță
 este în permanență în căutarea de metode
creative de creștere a performanței atât în plan
individual cât și de grup și face demersurile
necesare pentru implementarea celor mai eficace
dintre ele
 elaborează și stabilește obiective de performanță
intercorelate (individual-grup)
 face eforturile necesare pentru a implementa în
cadrul companiei un sistem performant și echitabil
de recompensare a performanței, în acord cu
legislaţia muncii în vigoare dar și cu cele mai bune
practici internaționale de management
 este preocupat și face demersurile necesare
pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și
performanța în rândul valorilor, normelor și al
ritualurilor companiei
 comunică intens atât în interiorul cât și în
exteriorul companiei despre performanţele de
excepție obţinute și pune în lumină performerii,
celebrează public victoriile
Capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a
lua din timp masurile corective ce se impun. Capacitatea de a elabora, implementa și utiliza
instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății. Capacitatea de a
identifica și de a lua măsurile necesare pentru a elabora, implementa și a optimiza continuu
procesul de management al performanței societății. Capacitatea de a armoniza prin decizii inspirate
performanța în plan individual cu cea în plan colectiv. Capacitatea de a identifica și recompensa
performanța și performerii. Capacitatea de a instaura o cultura a calității, a dezvoltării durabile și a
performanței în întreaga societate. Capacitatea de a transmite în exterior orientarea către
performanța, dezvoltare durabilă și calitatea companiei
4. Experiența pe plan local și național
Criteriul de Indicatori asociați
competență
Rating
1
2
3
4
5
Nici un
1 mandat de
2 mandate
3 mandate
mandat de
4 mandate
membru
de membru
de membru
membru întrde membru
într-un
într-un
într-un
Experiență
Experiență un consiliu
într-un
consiliu de
consiliu de
consiliu de
4 pe plan
similară
de
consiliu de
administrație administrație administrație
local și
pe plan
administrație,
administraț
sau
și/sau
și/sau
național
local și
Minimă
ie și/sau
experiență
experiență
minimă
național
experiență
experiență
managerială relevantă de experiență la
managerială
ca top
la nivel
middle
nivel de top
la nivel
manager
operațional
manager
management
operațional
5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
Aliniere cu
Rating
1
2
scrisoarea
Alinierea
Intenția
Intenția
de așteptări
cu
exprimată
exprimată

3
Intenția
exprimată

4
Intenția
exprimată

5
Intenția
exprimată

5

a
acționarilor

scrisoarea
de așteptări
a
acționarilor

nu se
se aliniază se aliniază se aliniază se aliniază
aliniază
în mică
oarecum
în mare
complet cu
deloc cu
măsură cu
cu
măsură cu scrisoarea
scrisoarea
scrisoarea
scrisoarea
scrisoarea de așteptări
de așteptări de așteptări de așteptări de așteptări
a
a
a
a
a
acționarilor
acționarilor acționarilor acționarilor acționarilor

Tipuri de criterii: obligatorii și opționale
Criteriile pot fi obligatorii sau opționale.
a.) Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către
toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de
competență aplicabil
b.) Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre
membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de
competență aplicabil tuturor membrilor consiliului
Categorisirea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei
contextuale desfășurată în Secţiunea II, luând în considerare complexitatea și specificul
activității societății. Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau optionale este
reflectat în matricea competențelor, în coloana „Oblig” sau „opțional” (opt.)
Grila comună de evaluare pentru toate criteriile:
Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și
demonstra competența în ceea ce priveste consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci
categorii, de la „limitat” la „expert”, conform exemplului de mai jos:
Scor
Nivel de
Descriere
competență
DA/NU
Îndeplinește sau nu cerința
1
Novice
Aveți o înţelegere a cunostințelor de bază
2
Intermediar
Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau
prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin
extern
 Înţelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme
legate de această competență
 Faceţi uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3
Competent
Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei
competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă
experientă, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent
 Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de
ajutor
 Înţelegeți şi puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în
procesele, politicile și procedurile din acest sector
4
Avansat
Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență.
Sunteți recunoscut/ă în cadrul societății curente ca un (o) expert(ă) în
aceasta competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți
experiență avansată în această competență
 Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice
referitoare la procesul sau îmbunatățirile practice, la nivel de
guvernanță a consiliului și nivel executiv superior
 Sunteți capabil/ă să interactionați și să purtați discuții constructive
cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea
acestei competențe
5
Expert
Sunteţi cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor
şi găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la
aceasta zonă de expertiză
 Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple

consilii de administrație și/sau societăți
 Sunțeti privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare
în această competență de către consiliul, societatea și/sau societățile
din afară

VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrațieal
Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.

Potrivit prevederile art. 34 din H.G. nr. 722/2016 Hotărâre pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, în cazul societăților profilul consiliului de administrație
se aprobă de către autoritatea publică tutelară.
Astfel, luând în considerare prevederile art. 22 al Hotărârii Guvernului României
nr.722/2016 comisia de selecţie numită în baza dispoziției în consultare cu structura de
guvernanță corporativă din cadrul Consiliului Județean Alba și împreună cu expertul independent
selectat a elaborat profilul consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri Locale
Alba SA.
Profilul elaborate, se bazează pe analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice
cu corespondent în cerințe legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența, astfel încât să satisfacă
toate necesitățile pentru selectarea celor mai buni membrii ai consiliului de administrație
respective a celui mai bun consiliu.
Prin dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189/18.02.2019, a fost avizat
favorabil Profilul Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA,
urmând a fi supus aprobării autorutății publice tutelare.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 45 din 25 februarie 2019 privind validarea Dispoziției Președintelui
Consiliului Județean Alba nr. 189 din 18 februarie 2019.

VICEPREȘEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 3814 din 25.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrațieal
Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.

La data de 03.12.2018, funcțiile de administrator din cadrul Consiliului de administrație al
Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, au devenit vacante.
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016,
și cu prevederile dispoziției nr.469 din 18 decembrie 2018 a fost aprobată declanșarea procedurii
de selecţie a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie al „Drumuri și
Poduri Locale Alba, Comisia de selecție precum și faptul că selecția va fi efectuată de către un
expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile
art. 29 alin. 4 din Legea nr. 111/2016.
Astfel luând în considerare prevederile art. 22 al Hotărârii Guvernului României
nr.722/2016 comisia de selecţie numită în baza dispoziției în consultare cu structura de
guvernanță corporativă din cadrul Consiliului Județean Alba și împreună cu expertul independent
selectat a elaborat profilul consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri Locale
Alba SA.
Profilul elaborat se bazează pe analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice cu
corespondent în cerințe legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența, astfel încât să satisfacă
toate necesitățile pentru selectarea celor mai buni membrii ai consiliului de administrație
respective a celui mai bun consiliu.
Conform prevederilor art. 34 din Hotărârea Guvernului României nr.722/2016 profilul
consiliului de administrație în cazul societăților se aprobă de către autoritatea publică tutelară.
Prin dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189/18.02.2019, Profilul
Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, a fost avizat
favorabil, urmând a fi supus aprobării autorității publice tutelare.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării
proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 45 din 25 februarie 2019 privind validarea Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189 din 18 februarie 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării 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 „ordinarăˮ din luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării 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. 3917 din 27 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 30/11 februarie 2019 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.
- Hotărârii Consiliului local al orașului Cugir nr. 25/22 februarie 2019 privind
transmiterea din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliul 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) și a terenului cu nr. cadastral 75917, în suprafață de 12099 mp,
având categoria de folosință „drum” (strada Deal).
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.
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 aprobă preluarea 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. Poziția cu nr. crt. 193 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al Județului Alba se va modifica și completa în mod corespunzător.
Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol
încheiat între cele două unități administrativ teritoriale.
Art. 4. Se vor efectua demersurile necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate în favoarea U.A.T. - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public
al Judeţului Alba, categoria de folosință - drum judeţean.

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. 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.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 46
Alba Iulia, 27 februarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării 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 preluarea 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.
În urma Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 30/11 februarie 2019 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 local al orașului Cugir a aprobat, prin Hotărârea nr. 25/22 februarie 2019, transmiterea
din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliul 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).
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. 46 din 27 februarie 2019.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 3917 /27.02.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării 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”.
În urma Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 30/11.02.2019 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 Local
al orașului Cugir a aprobat, prin Hotărârea nr. 25/22.02.2019, transmiterea din domeniul public
al orașului Cugir și din administrarea Consiliul 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).
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 preluarea 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).
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Întocmit: Radu Octavian Neag

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Alba
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra unor drumuri judeţene
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea
unor hotărâri ale Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale
pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra unor drumuri judeţene;
- raportul de specialitate nr. 3920/27 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 şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 2 alin 3. din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1 poziţia cu nr. 47;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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 următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 173/28 iunie 2018 privind
însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului
de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean
DJ 107A se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai -

Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, având suprafaţa totală identificată de 262933 mp, din care 84222 mp intravilan, după
cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 107A, km 0+000(0+27)=>km 2+946, în suprafaţă totală de 40544
mp, din care 5190 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în
intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - Tonson DJ 107A, km 2+946=>km 2+950, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 28 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 55 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui
Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 107A, km 2+950=>km 3+956, în suprafaţă totală de 10212 mp.
intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr
- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara,
situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad 2.1 - Tronson DJ 107A, km 3+956=>km 3+958, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 24 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 51 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui
Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 107A, km 3+958=>km 5+557 în suprafaţă totală de 25365 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr
- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara,
situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, extravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 107A, km 15+678=>km 18+711 în suprafaţă totală de 38624 mp,
din care 3021 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu
lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită
judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107A, km 18+711=>km 18+723, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 90 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 173 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui
Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;

 Cad. 5 - Tronson 4DJ 107A, km 18+723=>km 22+132 în suprafaţă totală de 41632
mp, din care 15744 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107A, km 22+132=>km 22+141, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 77 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 125 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui
Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - Tronson DJ 107A, km 22+141=>23+805 în suprafaţă totală de 20795 mp, din
care 15908 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui
Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi extravilan,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - Tronson DJ 107A, km 23+805=>km 28+607 în suprafaţă totală de 63921 mp,
din care 16893 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan şi
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7.1 - Tronson DJ 107A, km 28+607=>km 28+624, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 135 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 233 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui
Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8 -Tronson DJ 107A, km 28+624=>km 30+076 în suprafaţă totală de 21203 mp,
din care 16617 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan şi
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. II. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 174/28 iunie 2018
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K
se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de
Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti),
având suprafaţa totală identificată de 431746 mp, din care 150332 mp intravilan, după cum
urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 107K, km 0+000(0+009)=>km 0+124 în suprafaţă totală de 1523
mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani

- DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 107K km 0+124=>km 0+126, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 16 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 35 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 107K, km 0+126=>km 9+178 în suprafaţă totală de 112260 mp.
din care 61820 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
intravilan şi extravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107K km 9+178=>km 9+194, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 171 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 236 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 107K, km 9+194=>km 13+738 în suprafaţă totală de 56439 mp,
din care 18516 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107K, km 13+738=>km 13+759, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 153 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 284 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 107K, km 13+759=>km 14+433 în suprafaţă totală de 8007 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107K, km14+433=>km 14+443, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 73 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 154 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 – Tronson DJ 107K, km 14+443=>km 16+793 în suprafaţă totală de 29982 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107K, km 16+793=> km 16+812, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 141 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 270 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 -Tronson DJ 107K, km 16+812=>km 17+591 în suprafaţă totală de 9847 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6.1 - Tronson SDJ 107K, km 17+591=>km 17+612, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 155 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 314 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - Tronson DJ 107K, km 17+612=>km 17+923 în suprafaţă totală de 3588 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8 - Tronson DJ 107K, km 17+923=>km 18+607 în suprafaţă totală de 7318 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8.1 - Tronson DJ 107K, km 18+607=>km 18+615, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 56 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 111 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9 - Tronson DJ 107K, km 18+615=>km 18+951 în suprafaţă totală de 3658 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9.1 - Tronson DJ 107K, km 18+951=>km 18+961, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 67 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 136 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10 - Tronson DJ 107K, km 18+961=>km 20+063 în suprafaţă totală de 12134
mp, din care 1317 mp, în intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de
Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
intravilan, şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 10.1 - Tronson DJ 107K, km 20+063=>km 20+072, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 62 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 125 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 11 - Tronson DJ 107K, km 20+072=>km 28+192 în suprafaţă totală de 75838
mp, din care 47290 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 11.1 - Tronson DJ 107K, km 28+192=>km 28+199, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 32 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 101 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 12 - Tronson DJ 107K, km 28+199=>km 29+333 în suprafaţă totală de 11999
mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani
- DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 12.1 - Tronson DJ 107K, km 29+333=>km 29+339, extravilan, reprezentând

Construcția C1 având suprafața construita de 26 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 92 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 13 - Tronson DJ 107K, km 29+339=>km 29+494 în suprafaţă totală de 2447 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 14 - Tronson DJ 107K, km 29+494=>km 30+406 în suprafaţă totală de 11856
mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani
- DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 14.1 - Tronson DJ 107K, km 30+406=>km 30+412, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 31 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 86 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 15 - Tronson DJ 107K, km 30+412=>km 31+065 în suprafaţă totală de 6079 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 15.1 - Tronson DJ 107K, km 31+065=>km 31+072, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 34 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 100 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 16 - Tronson DJ 107K, km 31+072=>km 36+863 în suprafaţă totală de 75924
mp, din care 1336 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în
extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 16.1 - Tronson DJ 107K, km 36+863=>km 36+883, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 170 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 292 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 17 - Tronson DJ 107K, km 36+883=> km 36+905 în suprafaţă totală de 511 mp,
intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. III. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 175/28 iunie 2018
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul
judeţean DJ 107Z se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida Gâmbaş - Aiud (DN1), având suprafaţa totală identificată de 125125 mp, din care 38104 mp
intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 107Z, km 0+000(0+025)=> km 1+246 în suprafaţă totală de
18860 mp, din care 9038 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al
Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt.
194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G.
nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 107Z, km (1+246)2+437=>km 3+684 în suprafaţă totală de 17312
mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida Gâmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în extravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi
completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107Z, km 3+684=>km 3+789, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 592 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 1464 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţeanaferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1) situat pe teritoriul
administrativ al Municipiului Aiud, în extravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad 3 - Tronson DJ 107Z, km 3+789=>km 5+603 în suprafaţă totală de 18128 mp, din
care 15605 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E)
- Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în
intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 107Z, km (5+603)6+186=>km 11+478(km 11+494) în suprafaţă
totală de 69361 mp, din care 13461 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al
Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt.
194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G.
nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. IV. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 177/28 iunie 2018

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K
se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), având
suprafaţa totală identificată de 62672 mp, din care 7915 mp intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 704K km 0+000(0+007)=>km 0+278 în suprafaţă totală de 3926
mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ
705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 704K km 0+278=>km 0+312, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 190 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 580 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 704K (km 0+312) km 0+908=>km 2+314 în suprafaţă totală de
20997 mp. extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în extravilan parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 704K, km 2+314=>km 4+712 în suprafaţă totală de 35433 mp,
din care intravilan 2253 mp., aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704)
- Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în extravilan şi
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1,
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3.1 - Tronson DJ 704K km 4+712=>km 4+720, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 64 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 84 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în intravilan şi
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1,
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 704K km 4+720=>km 4+853 în suprafaţă totală de 1652 mp,
intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ
705E), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr.
831/2014 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. V. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 222/30 august 2018
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107G
se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima

înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, având suprafaţa totală identificată de
260330 mp, din care 119533 mp. intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 107G, km 0+000(0+15)=> km 0+065, în suprafaţă totală de 1132
mp, intravilan, Construcția C1 având suprafața construita de 28 mp se afla în proprietatea
județului ALBA - domeniu public iar terenul in suprafața de 74 mp se afla in proprietatea
STATULUI ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de
Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D
(Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat
pe teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52;
 Cad. 2 - Tronson DJ 107G, km 0+138(0+065)=> km 2+069, în suprafaţă totală de
24534 mp, din care 16462 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ
107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş,
situat pe teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş, în extravilan şi intravilan, parte din
bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52;
 Cad. 3 - Tronson DJ 107G, km 2+803(2+069)=> km 2+993, în suprafaţă totală de
2589 mp. extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul
administrativ al oraşului Ocna Mureş, în extravilan parte din bunul imobil cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52;
 Cad. 4 - Tronson DJ 107G, km 2+993=> km 5+561, în suprafaţă totală de 39838 mp.
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ
al comunei Noşlac, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1,
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52;
 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107G, km 5+561=> km 5+577, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 141 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 315 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna
Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe
teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu
nr. 52;
 Cad. 5 - Tronson DJ 107G, km 5+577=> km 17+314, în suprafaţă totală de 166688
mp, din care 89646 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna
Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe
teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1,
poziţia cu nr. 52;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107G, km 17+314=> km 17+318, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 28 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 74 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna
Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe
teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins în

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu
nr. 52;
 Cad. 6 - Tronson DJ 107G, km 17+318=> km 19+132, în suprafaţă totală de 25160
mp., din care 13351 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D
(Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat
pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1,
poziţia cu nr. 52;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. VI. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 10/31 ianuarie 2019
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra drumului judeţean DJ
750G: DN 75 – Ocoliş se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, având suprafaţa totală
identificată de 46755 mp, din care 34493 mp. intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 750G, km 0+011(0+000)=> km 1+658, în suprafaţă totală de
17809 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe
teritoriul administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 750G, km 1+658=> km 1+668, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 51 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 140 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat
pe teritoriul administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 750G, km 1+668=> km 1+797, în suprafaţă totală de 1119 mp.,
intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 750G, km 1+797=> km 1+806, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 35 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 114 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat
pe teritoriul administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 750G, km 1+806=> km 5+029, în suprafaţă totală de 27573 mp.,
din care 25356 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. 84 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. VII. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 11/31 ianuarie 2019
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra unor tronsoane din
drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda Vinţu de Jos - DN 7 se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
ca primă înregistrare, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107C: DJ 107C
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, având suprafaţa
totală identificată de 135776 mp, din care 71528 mp., intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 107C, km 0+012=> km 6+631, în suprafaţă totală de 88976 mp,
din care 39641 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe
teritoriul administrativ al comunei Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 107C, km 6+643=> km 6+897, în suprafaţă totală de 3311 mp,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa
- Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 107C, km 6+897=> km 9+107, în suprafaţă totală de 35523 mp.
din care 24617 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe
teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
48 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107C, km 9+107=> km 9+157, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 387 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 696 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul
administrativ al municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 4. - Tronson DJ 107C, km 6+897=> km 9+107, în suprafaţă totală de 7270 mp.,
intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa
- Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. VIII. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 12/31 ianuarie 2019
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra unor tronsoane din
drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama
Seacă (DJ 107 D) se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), având suprafaţa totală identificată de 280040
mp, din care 95423 mp. intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 107E, km 2+967(0+000)=> km 3+504, în suprafaţă totală de 8137
mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău
- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 107E, km 3+670(3+504)=> km 4+344, în suprafaţă totală de 9953
mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1,
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107E, km 4+344=> km 4+448, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 948 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 1457 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul
administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 107E, km 4+448=> km 6+460, în suprafaţă totală de 27554 mp.,
din care 19367 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul
administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 107E, km 6+460=> km 13+426, în suprafaţă totală de 102779
mp., din care 33115 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe
teritoriul administrativ al comunei Lopadea Nouă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
50 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 - Tronson DJ 107E, km 13+426=> km 22+547, în suprafaţă totală de 126600
mp., din care 22531 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe
teritoriul administrativ al comunei Hopârta, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107E, km 22+547=> km 22+559, mp., extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 112 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 168 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul
administrativ al comunei Hopârta, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - Tronson DJ 107E, km 22+559=> km 22+791, în suprafaţă totală de 3392 mp.,
din care 2320 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul
administrativ al comunei Hopârta, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. IX. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/11 februarie 2019
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142L:
Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
Podu Mureş (DN 14B) se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul
Alba ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), având

suprafaţa totală identificată de 246692 mp., din care 88653 mp., intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 142L, km 0+008(0+000)=> km 0+280, în suprafaţă totală de 4157
mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat pe
teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 142L, km 0+280=> km 0+286, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 51 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 90 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B),
situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 2 - Tronson DJ 142L, km 0+286=> km 1+097, în suprafaţă totală de 10501 mp.,
din care 9568 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ
107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins
la poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G.
nr. 831/2014;
 Cad. 3 - Tronson DJ 142L, km 1+689(1+097)=> km 4+138, în suprafaţă totală de
34656 mp., din care 13613 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L:
Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
Podu Mureş (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi
completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 4 - Tronson DJ 142L, km 4+138=> km 6+326, în suprafaţă totală de 28931 mp.,
din care 19612 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ
107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al comunei Rădeşti, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G.
nr. 831/2014;
 Cad. 5 - Tronson DJ 142L, km 6+993(6+326)=> km 10+829, în suprafaţă totală de
52632 mp., din care 16724 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L:
Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
Podu Mureş (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al comunei Rădeşti, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi
completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 6 - Tronson DJ 142L, km 10+829=> km 16+441, în suprafaţă totală de 74823
mp., din care 22146 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud
(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Teiuş, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G.
nr. 831/2014;
 Cad. 7 - Tronson DJ 142L, km 16+441=> km 19+446, în suprafaţă totală de 40902
mp., din care 2743 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud
(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al comunei Mihalţ, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G.
nr. 831/2014;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. X. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 26/11 februarie 2019
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107H:
Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) se modifică și se
completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul
Alba ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), având suprafaţa totală identificată de 277677
mp., din care 98613 mp., intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 107H, km 0+013(0+000)=> km 0+175, în suprafaţă totală de
10406 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de
Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al oraşului
Teiuş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a
fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 2 - Tronson DJ 107H, km 0+937(0+175)=> km 1+283, în suprafaţă totală de
4904 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de
Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1
astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 3 - Tronson DJ 107H, km 1+390(1+283)=> km 1+766, în suprafaţă totală de
5216 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de
Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1
astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 4 - Tronson DJ 107H, km 1+899(1+766)=> km 2+529, în suprafaţă totală de
8840 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1
astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 5 - Tronson DJ 107H, km 2+568(2+529)=> km 5+234, în suprafaţă totală de
49101 mp., din care 29482 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H:
Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul
administrativ al comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107H, km 5+234=> km 5+254, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 191 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 294 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1
astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 6 - Tronson DJ 107H, km 5+254=> km 6+788, în suprafaţă totală de 25640 mp.,
din care 4717 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ
al comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 7 - Tronson DJ 107H, km 6+788=> km 9+224, în suprafaţă totală de 45633 mp.,
din care 11302 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ
al comunei Cricău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1
astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 7.1 - Tronson DJ 107H, km 9+224=> km 9+234, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 72 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 142 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Cricău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel
cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 8 - Tronson DJ 107H, km 9+234=> km 10+149, în suprafaţă totală de 15475 mp.,
din care 9948 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ
al comunei Cricău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1
astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 9 - Tronson DJ 107H, km 10+149=> km 11+073, în suprafaţă totală de 14652
mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a
fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 9.1 - Tronson DJ 107H, km 11+073=> km 11+083, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 89 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 143 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel
cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 10 - Tronson DJ 107H, km 11+083=> km 12+931, în suprafaţă totală de 25938
mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a
fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 10.1 - Tronson DJ 107H, km 12+931=> km 12+939, extravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 89 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 117 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel
cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 11 - Tronson DJ 107H, km 12+939=> km 14+514, în suprafaţă totală de 23094
mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos -

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a
fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 11.1 - Tronson DJ 107H, km 14+514=> km 14+528, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 102 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 191 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel
cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 12 - Tronson DJ 107H, km 14+528=> km 15+202, în suprafaţă totală de 7516
mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a
fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 12.1 - Tronson DJ 107H, km 15+202=> km 15+225, intravilan, reprezentând
Construcția C1 având suprafața construita de 237 mp se afla în proprietatea județului ALBA domeniu public, iar terenul aferent in suprafața de 332 mp se afla in proprietatea STATULUI
ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al
comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel
cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
 Cad. 13 - Tronson DJ 107H, km 15+225=> km 18+275, în suprafaţă totală de 40043
mp., din care 34768 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu
Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul
administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.”
Art. XI. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 173/28 iunie
2018, nr. 174/28 iunie 2018, nr. 175/28 iunie 2018, nr. 177/28 iunie 2018, nr. 222/30 august
2018, nr. 10/31 ianuarie 2019, nr. 11/31 ianuarie 2019, nr. 12/31 ianuarie 2019, nr. 25/11
februarie 2019 şi nr. 26/11 februarie 2019, rămân neschimbate.
Art. XII. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. XIII. 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 Alba, Direcţiei juridică
şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 47
Alba Iulia, 27 februarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale
Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra unor drumuri judeţene
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea hotărârilor Consiliul Județean
Alba prin care au fost însuşite, de către UAT - Judeţean Alba prin Consiliul Județean Alba,
documentaţiile tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, în vederea
înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumurilor judeţene DJ
107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu Blandiana - Sărăcseu - limita Județul Hunedoara, DJ 107K: Galda de Jos ( DJ 107 H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani
- DJ 107 I (Bârleşti), DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gâmbaș - Aiud (DN 1), DJ
704K: Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E), DJ 107G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac Căptălan - Copand - Stâna de Mureș - Găbud - limita Județul Mureș, DJ 750G: DN 75 – Ocoliş,
DJ 107C: DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Șeușa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos - DN
7, DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107
D), DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) și a DJ 107H: Coșlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu
- Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74) și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în
favoarea UAT – Judeţul Alba ca bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Alba.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale, a drumurilor județene mai sus menționate,
să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, se impune
delimitarea explicită a situației juridice a terenurilor de sub podurile care traversează cursurile
râurilor, în sensul că aceste terenuri se afla în proprietatea Statului Roman, administrator
Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Romane reprezentat de
Administrația Bazinală de Apa Mureș, conform H.G. nr. 1705/2006, iar construcțiile, respectiv
podurile, aparțin domeniului public al Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, Aiud, Câmpeni și
Sebeș înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca
bunuri aparținând domeniului public al Județului Alba, asupra drumurilor descrise anterior,
precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestora.
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, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 47 din 27 februarie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 3920 /27.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale
Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra unor drumuri judeţene
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
În vederea înscrierii în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, Consiliul Județean Alba a însușit documentațiile tehnice
cadastrale asupra următoarelor drumuri judeţene:
- DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita Județul Hunedoara prin HCJ Alba nr.
173/28.06.2018;
- DJ 107K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti) prin HCJ
Alba nr. 174/28.06.2018;
- DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gâmbaș - Aiud (DN 1) prin HCJ Alba nr.
175/28.06.2018;
- DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E) prin HCJ Alba nr.177/28.06.2018;
- DJ 107G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureș Găbud - limita Județul Mureș prin HCJ Alba nr. 222/30.08.2018;
- DJ 750G: DN 75 – Ocoliş prin HCJ Alba nr. 10/31.01.2019;
- DJ 107C: DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Șeușa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de
Jos - DN 7 prin HCJ Alba nr. 11/31.01.2019;
- DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă
(DJ 107 D) prin HCJ Alba nr. 12/31.01.2019;
- DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) prin HCJ Alba nr. 25/11.02.2019;

DJ 107H: Coșlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN
74) prin HCJ Alba nr. 26/11.02.2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale, a drumurilor județene mai sus menționate,
să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, se impune
delimitarea explicită a situației juridice a terenurilor de sub podurile care traversează cursurile
râurilor, în sensul că aceste terenuri se afla în proprietatea Statului Roman, administrator
Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Romane reprezentat de
Administrația Bazinală de Apa Mureș, conform HG 1705/2006, iar construcțiile, respectiv
podurile, aparțin domeniului public al Judeţean Alba.
Se propune modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Județean Alba mai sus
menționate, prin completarea și modificarea articolelor unde apar tronsoane de drum județean
care cuprind construcții – respectiv poduri, așa cum sunt prevăzute în proiectul de hotărâre de
mai sus.
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, va permite depunerea
documentaţiilor tehnice cadastrale la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în
vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT Județul Alba în Cartea Funciară, asupra
drumurilor județene DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu
Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita Județul Hunedoara, DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti), DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gâmbaș - Aiud (DN
1), DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 E), DJ 107G: DJ 107 D (Ocna Mureș) Noșlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureș - Găbud - limita Județul Mureș, DJ 750G: DN 75 –
Ocoliş, DJ 107C: DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Șeușa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos
- DN 7, DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ
107 D), DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) și a DJ 107H: Coșlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74).
-
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