ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
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)

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre 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);
- raportul de specialitate nr. 1831/28 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B),
respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2, Cad. 3, Cad. 4, Cad. 5, Cad. 6, Cad. 7, documentaţii realizate
de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
25064/11 decembrie 2018;
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;
- 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;
- 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. 84;
- 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. 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, în suprafaţă totală de 90 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. 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. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din
prezenta hotărâre.
Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean 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. 19
Alba Iulia, 28 ianuarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre 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)
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT – Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş, în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului
judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) și înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac
- Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), este 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, la poziţia cu nr. 64.
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 înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 142L, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 25064/11 decembrie 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Aiud, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra
imobilelor identificate, 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. 19 din 28 ianuarie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 1831/28.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre 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)
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;
Drumul judeţean DJ 142L a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 64.
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.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142L, în urma identificării din
punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale, de
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 0+008(0+000)=>
km 0+280, 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, având suprafaţa totală identificată de 4157 mp, intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 0+280=> km
0+286, 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, în intravilan, având suprafaţa totală identificată de 90 mp;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 0+286=> km
1+097, 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, având suprafaţa totală identificată de 10501 mp., din care
9568 mp., intravilan;

- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 1+689(1+097)=>
km 4+138, 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, având suprafaţa totală identificată de 34656 mp., din care
13613 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 4+138=> km
6+326, 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, având suprafaţa totală identificată de 28931 mp., din care
19612 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 6+993(6+326)=>
km 10+829, 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, având suprafaţa totală identificată de 52632 mp., din care
16724 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 10+829=> km
16+441, 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, având suprafaţa totală identificată de 74823 mp., din care 22146
mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 142L, km 16+441=> km
19+446, 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, având suprafaţa totală identificată de 40902 mp., din care 2743
mp., intravilan;
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum
şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile.
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 Aiud, în
vederea înscrierii dreptului de proprietate a Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului
județean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B).

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
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)
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre 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);
- raportul de specialitate nr. 2405/4 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de
Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), respectiv Cad. 1; Cad. 2, Cad. 3, Cad. 4,
Cad. 5, Cad. 5.1, Cad. 6, Cad. 7, Cad. 7.1, Cad. 8, Cad. 9, Cad. 9.1, Cad. 10, Cad. 10.1, Cad. 11,
Cad. 11.1, Cad. 12, Cad. 12.1, Cad. 13, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi
înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 861/15 ianuarie 2019.
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;
- 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;
- 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. 84;
- 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. 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, în suprafaţă totală de 294 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. 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, în suprafaţă totală de 142 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. 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, în suprafaţă totală de 143
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 - 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, în suprafaţă totală de 117
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 - 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, în suprafaţă totală de 191
mp., din care 112 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 - 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, în suprafaţă totală de 332
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. 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. 2. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 223 din 30 august 2018.
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea U.A.T. - Judeţul Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la
art. 1 din prezenta hotărâre.
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 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 juridice
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. 24
Alba Iulia, 6 februarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre 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)
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT – Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş, în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului
judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN
74) și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara
Şard Ighiu (DN 74), este 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. 53.
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 înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 107H, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 861/15 ianuarie 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba,
asupra imobilelor identificate, 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. 24 din 6 februarie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 2405/04.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre 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)
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;
Drumul judeţean DJ 107H a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 53.
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.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107H, în urma identificării din
punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale, de
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 0+013(0+000)=>
km 0+715, 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, având suprafaţa
totală identificată de 10406 mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 0+937(0+715=>
km 1+283, 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, în
extravilan, având suprafaţa totală identificată de 4904 mp;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 1+390(1+283)=>
km 1+766, 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, având
suprafaţa totală identificată de 5216 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 1+899(1+766)=>
km 2+529, 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, având
suprafaţa totală identificată de 8840 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 2+568(2+529)=>
km 5+234, 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, având
suprafaţa totală identificată de 49101 mp., din care 29482 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 5+234=> km
5+254, 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, având suprafaţa
totală identificată de 294 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 5+254=> km
6+788, 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, având suprafaţa
totală identificată de 25640 mp., din care 4717 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 6+788=> km
9+224, 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, având suprafaţa totală
identificată de 45633 mp., din care 11302 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 9+224=> km
9+234, 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, având suprafaţa totală
identificată de 142 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 8 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 9+234=> km
10+149, 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, având suprafaţa
totală identificată de 15475 mp., din care 9948 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 9 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 10+149=> km
11+073, 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, având suprafaţa
totală identificată de 14652 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 9.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 11+073=> km
11+083, 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, având suprafaţa
totală identificată de 143 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 10 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 11+083=> km
12+931, 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, având suprafaţa
totală identificată de 25938 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 10.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 12+931=> km
12+939, 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, având suprafaţa
totală identificată de 117 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 11 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 12+939=> km
14+514, 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, având suprafaţa
totală identificată de 23094 mp., extravilan;

- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 11.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 14+514=> km
14+528, 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, având suprafaţa
totală identificată de 191 mp., din care 112 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 12 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 14+528=> km
15+202, 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, având suprafaţa
totală identificată de 7516 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 12.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 15+202=> km
15+225, 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, având suprafaţa
totală identificată de 332 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 13 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 107H, km 15+225=> km
18+275, 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, având suprafaţa
totală identificată de 40043 mp., din care 34768 mp., intravilan;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 223 din 30 august 2018 au fost însușite doar
parțial documentaţii tehnice cadastrale ale drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de
Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), documentațiile nefiind depuse la Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia.
Se propune încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 223 din 30
august 2018 și însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Biroului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în
favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile.
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 Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului
județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN
74).
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în
administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11
mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de
atribuire;
- raportul de specialitate nr. 2408/4 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 2049/31 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2228/1 februarie 2019.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al Judeţului Alba;
- contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean
Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
- art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 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 închirierea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor
spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi
sanitare, după cum urmează:
a.) Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal – parter, partea
dreaptă, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul
Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;
b.) Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal – parter, partea
stângă, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul
Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;

c.) Suprafaţa de 1 mp situat în hol – parter - lângă serviciul achiziții, în sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul
Alba;
d.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;
e.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul II - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;
f.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul III - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;
g.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul IV - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;
h.) Suprafaţa de 1 mp situat în Secţia de Oncologie - Ambulatoriu - parter - sala de
aşteptare, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul
Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;
i.) Suprafaţa de 1 mp - hol parter - în sediul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, judeţul Alba;
j.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I, lângă fişier, în sediul Ambulatoriului de
Specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str.
Muşeţelului, nr. 2 judeţul Alba;
k.) Suprafaţa de 1 mp hol etaj în sediul Dispensarului TBC al Spitalului Judeţean de
Urgenţa Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1A, judeţul Alba.
Art. 2. Închirierea spaţiilor menţionate la art. 1, se face prin licitaţie publică deschisă cu
strigare, organizată în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin
licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba, cu
scopul comercilizării produselor de cafetărie.
Art. 3. Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de închiriere de către titularul
dreptului de administrare, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. 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, Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia; Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele
imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea închirierii de către Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele
imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare, având ca destinaţie comercializarea
produselor de cafetărie şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere.
Prin adresa nr. 2049/31 ianuarie 2019, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, titularul
dreptului de administrare constituit asupra unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, obţinut prin Contractul de administrare nr.1324-1479/2004, încheiat cu Consiliul
Judeţean Alba, a solicitat, în vederea obţinerii de venituri suplimentare şi pentru confortul
pacienţilor şi a aparţinătorilor, aprobarea închirierii unor spaţii în suprafaţă totala de 11 mp,
situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a prezentat documentaţia
de atriburie în vederea organizării licitaţiei.
Spaţiile ce urmează a fi închiriate sunt situate astfel:
- în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul
Revoluţiei 1989, nr. 23, suprafaţa de 8 mp;
- în sediul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, din
municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, suprafaţa de 1 mp - hol parter;
- în sediul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, din
municipiul Alba Iulia, str. Muşeţelului, nr. 2, suprafaţa de 1 mp situat la etajul I, lângă fişier;
- în sediul Dispensarului TBC al Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, din municipiul
Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1A, suprafaţa de 1 mp hol etaj;
Potrivit contractului de administrare, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia are dreptul să
închirieze o parte din bunurile imobile primite în administrare, numai după obţinerea aprobării
Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţii publice în condiţiile legii.
Faţă de cele expuse mai sus, propun aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, a spaţiilor cu suprafaţă totală de 11 mp, situate administrativ în imobilele mai
sus menţionate, pentru comercializarea unor produse specifice de cafetărie. Închirierea spaţiilor
menţionate, se va face prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată în condiţiile legii, cu
respectarea prevederilor Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile
aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 25 din 6 februarie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în
administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire










Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este titularul dreptului de administrare a mai
multor imobile proprietate publică a Judeţului Alba, printre care şi imobilele situate
administrativ în muncipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23 , str. Decebal, nr. 3 (Secţia de
boli infecţioase), str. Muşeţelului, nr.2 (Ambulatoriul de specialitate), str. Crişanei, nr. 1A
(Dispensaruil TBC).
În scopul comercializării unor produse de cafetărie şi pentru satisfacerea nevoilor
pacienţilor ş aparţinătorilor, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a solicitat prin adresa nr.
2049/31.01.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2228/01.02.2019, aprobarea
închirierii pentru o durată de minim 36 luni, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în
unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare, după cum urmează:
-în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989 nr.23,
suprafaţa de 8 mp, astfel:
suprafaţa de 1 mp situat în holul central – lângă liftul de personal- parter partea dreaptă;
suprafaţa de 1 mp situat în holul central – lângă liftul de personal- parter partea stângă;
suprafaţa de 1 mp situat în hol parter- lângă serviciul achiziții;
suprafaţa de 1 mp situat la etajul I pe hol lângă lifturi;
suprafaţa de 1 mp situat la etajul II- pe hol lângă lifturi;
suprafaţa de 1 mp situat la etajul III- pe hol lângă lifturi;
suprafaţa de 1 mp situat la etajul IV- pe hol lângă lifturi;
suprafaţa de 1 mp situat în Secţia de Oncologie – Ambulatoriu- parter- sala de aşteptare;
- în sediul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, str.
Decebal, nr. 3, suprafaţa de 1 mp - hol parter;
- în sediul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia,
str. Muşeţelului, nr.2, suprafaţa de 1 mp situat la etajul I lângă fişier;
- în sediul Dispensarului TBC al Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, str. Crişanei,
nr. 1A, suprafaţa de 1 mp hol etaj.
În conformitate cu cu prevederile Contractului de administrare a unor imobile aparţinând
domeniului public al judeţului Alba, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia şi înregistrat sub nr. 1324-1479/2004, unitatea sanitară are dreptul să
închirieze o parte din spaţiile primite în administrare, numai după obţinerea aprobării Consiliului
Judeţean Alba şi numai prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată în condiţiile legii, cu
respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 350/2017 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al Judeţului Alba.
Întrucât, conform art. 4 alin. (3) din Regulamnetul de închiriere “ Închirierea se va face în
mod obligatoriu prin licitaţie publică, organizată de către titularul dreptului de administrare, pe
baza unei documentaţii de atribuire a contractului de închiriere întocmită de către titularul
dreptului de administrare”, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a depus spre aprobare
documentaţia de atribuire a contractului de închiriere pentru bunurile în cauză, care cuprinde:
 referatul de oportunitate,
 raportul de evaluare,
 caietul de sarcini,

 modelul contractului de închiriere,
 conţinutul anunţului de închiriere.
Conform art. 12 din Regulamentul de închiriere, Referatul de oportunitate depus de Spital,
cuprinde descrierea spaţiilor ce vor fi închiriate, activităţile pentru care se închiriază
(comercializarea unor produse de cafetărie), motivele de ordin economic pentru care se iniţiază
procedura de închiriere (venituri suplimentare, staisfacţia pacienţilor şi aparţinătorilor), nivelul
minim al chiriei ( preţ de pornire 900 lei/lună/mp), durata închirierii (minim 36 luni).
Conform art. 13 din Regulamentul de închiriere, Spitalul a depus Raportul de evaluare a
chiriei: nivelul minim de la care să pornească licitaţia este 900 lei, întrucât chiria lunară în
aceleaşi condiţii este de 1010 lei/lună/mp.
De asemenea, Spitalul a depus modelul de anunţ de participare privind organizarea
licitaţiei, caietul de sarcini, care conţine toate datele cerute prin Regulament la art. 14, modelul
de cerere de înscriere la licitaţie, modelul de contract de închiriere.
Conform art. 123 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor sale „Consiliile locale şi
consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local
sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să
fie concesionate ori să fie închiriate.”
De asemenea, în baza art. 861 alin. 3 din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicat
„În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot
fi concesionate ori închiriate.”
Conform art. 5 din Regulament ”Sumele obţinute din închirierea bunurilor imobile,
proprietate publică a Judeţului Alba constituie venit la bugetul Judeţului Alba şi anume: 50% din
chiria lunară- în cazul în care titular al dreptului de administrare este o instituţie aflată sub
autoritatea Consiliului Judeţean Alba, căreia i-a fost constituit dreptul de administrare asupra
bunurilor, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.”
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a imobilelor menţionate şi a documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere.
Proiectul de hotărâre întocmit în considerarea aspectelor mai sus menţionate şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și ale art. 123 alin. 1 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
hotărăşte că bunurilor ce aparţin domeniului public judeţean date în administrarea instituţiilor
publice, să fie concesionate sau închiriate, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, va
permite închirierea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a spaţiilor în suprafaţă totală
de 11 mp, situate în imobilele menţionate, în scopul comercializării unor produse specifice de
cafetărie, pentru a obţine venituri suplimentare şi pentru satisfacţia pacienţilor şi aparţinătorilor.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din
tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel)

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „extraordinarăˮ din luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum
de 66 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului
județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C
(Sebeşel);
- raportul de specialitate nr. 2560/05 februarie 2019 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului și al Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 7058/9 noiembrie 2018 a Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea
Pianului R.A., înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22689/12 noiembrie
2018;
- Contractul de servicii nr. 13746/3778/9 iulie 2018 încheiat între UAT - Județul Alba și
Ocolul Silvic Valea Pianului R.A.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit c și art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 lit. m, art. 4, art. 13, art. 20 alin. 5 și art. 57 alin. 2 din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.
715/2017;
- pct.10 din Anexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.83/2019 pentru
aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019,
pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art.22 alin.(6)
din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă valorificarea prin licitație organizată de Ocolul Silvic Valea
Pianului R.A., ca „masă lemnoasă pe picior“, a unui volum de 66 mc lemn din specia plop
proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7
(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel), conform
Actului de Punere în Valoare nr. 1139 DJ 704A.
Art. 2. Se aprobă prețul de pornire de 142,71 lei/mc pentru masa lemnoasă
identificată în cuprinsul Actului de Punere în Valoare nr. 1139 DJ 704 A ca lemn de lucru
respectiv de 108,38 lei/mc pentru masa lemnoasă identificată ca lemn de foc.
Art. 3. În urma finalizării licitației, Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. în calitate de
organizator, va înregistra la registratura Consiliului Județean Alba documentele

justificative din care rezultă suma finală la care a fost adjudecată masa lemnoasă prevăzută
la art. 1 care se constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului 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, Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea
Pianului R.A., Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și relaţii publice,
Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN

Înregistrat cu nr. 26
Alba Iulia, 6 februarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din
specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ
704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel)

Administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile județene, potrivit
prevederilor art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, iar potrivit prevederilor
art. 1 din același act normativ administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea,
construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.
În scopul întreținerii zonei de siguranță a drumului județean 704A, a fost încheiat între
U.A.T. - Județul Alba și Ocolul Silvic Valea Pianului R.A., Contractul de Servicii nr.
13746/3778/9 iulie 2018 având ca obiect „Servicii de silvicultura, servicii de tăiere a arborilor
din zona de siguranță a drumului județean“.
În conformitate cu prevederile contractuale, Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. în calitate de
prestator a realizat punerea în valoare a unui număr de 75 de arbori specia plop, pe acostamentul
DJ 704 A, rezultând un volum de 66 mc.
Prin adresa nr. 7058/9 noiembrie 2018 Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. a făcut cunoscut
că va organiza licitație în vederea valorificării masei lemnoase care va rezulta din tăierea
arborilor din zona de siguranță a drumului județean 704 A propunând un preț de pornire de 85
lei/mc. A fost anexat la adresa menționată Actul de Punere în Valoare nr. 1139 DJ 704 A,
precum și prețurile de referință pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și
natura produsului.
Licitația organizată de Ocolul Silvic Valea Pianului se va desfășura în conformitate cu
prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017.
Potrivit acestui act normativ, organizator al licitației poate fi atât proprietarul sau
administratorul, cât și prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei
unități administrativ-teritoriale.
Având în vedere calitatea de prestator de servicii a Ocolului Silvic Valea Pianului R.A.,
rezultată din Contractul de servicii nr. 13746/3778/9 iulie 2018, se impune aprobarea prin
hotărâre a Consiliului Județean Alba a valorificării masei lemnoase, prin licitație organizată de
Ocolul Silvic Valea Pianului.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017, prestatorul de servicii
stabilește și tipul de licitație privind valorificarea masei lemnoase.
De asemenea, se impune aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Alba a prețului de
pornire stabilit în lei/mc, fără TVA, așa cum prevede art. 20 din Regulamentul de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017. Sub
acest aspect, analizând prețul de pornire de 85 lei/mc propus de Ocolul Silvic Valea Pianului
R.A., se constată că este inferior prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru
anul 2019 prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.83/2019.
Din acest motiv, propun ca prețul de pornire să fie în conformitate cu Lista prețurilor de
referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019 care se regăsește în Anexa la Ordinul
ministrului apelor și pădurilor nr.83/2019. De asemenea propun ca prețul de pornire să fie
diferențiat între masa lemnoasă identificată ca lemn de lucru pentru care prețul de pornire să fie
de 142,71 lei/mc și lemnoasă identificată ca lemn de foc pentru care prețul de pornire să fie de
108,38 lei/mc.
Suma finală rezultată în urma adjudecării către cumpărători a masei lemnoase provenite din
tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean 704 A, se constituie venit la bugetul

propriu al Județului Alba, iar Ocolul Silvic Valea Pianului în calitate de organizator al licitației
și de vânzător va depune la sediul Consiliului Județean Alba toate documentele justificative care
atestă valoarea finală la care a fost adjudecată masa lemnoasă.
Din suma finală rezultată în urma valorificării celor 66 mc de lemn din specia plop, se vor
achita Ocolului Silvic Valea Pianului R.A. contravaloarea serviciilor de silvicultură, servicii de
tăiere a arborilor din zona de siguranță a drumului județean care fac obiectul Contractului de
servicii nr. 13746/3778/9 iulie 2018 încheiat între U.A.T. - Județul Alba și Ocolul Silvic Valea
Pianului R.A. În acest scop, prestatorul serviciilor menționate, Ocolul Silvic Valea Pianului R.A.
va depune la registratura beneficiarului, U.A.T. - Județul Alba factura însoțită de deviz, conform
caietului de sarcini.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu
nr. 26 din 6 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din
specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A:
DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel).

VICEPREȘEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi relaţii publice
Direcţia gestionarea patrimoniului
Nr. 2560/05.02.2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din
specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ
704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel)

În conformitate cu art.22 din Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor consiliile județene asigură administrarea drumurilor județene, iar potrivit art.1 din
acest act normativ administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea,
modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.
În îndeplinirea acestor atribuții a fost încheiat între U.A.T. Județul Alba și Ocolul Silvic
Valea Pianului R.A., Contractul de Servicii nr.13746/3778/9 iulie 2018 având ca obiect „
Servicii de silvicultura, servicii de tăiere a arborilor din zona de siguranță a drumului județean“
în scopul întreținerii zonei de siguranță a drumului județean 704A, prin tăierea arborilor
îmbătâniți și uscați care periclitează accesul autoturismelor dar și a persoanelor care tranzitează
zona.
Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. în calitate de prestator a realizat punerea în valoare a
unui număr de 75 de arbori specia plop, pe acostamentul DJ 704 A, rezultând un volum de 66
mc, iar prin adresa nr.7058/09.11.2018 Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. a făcut cunoscut că va
organiza licitație în vederea valorificării masei lemnoase care va rezulta din tăierea arborilor din
zona de siguranță a drumului județean 704 A iar prețul de pornire este de 85 lei/mc . A anexat la
adresa menționată Actul de punere în valoare nr.1139 DJ 704 A, precum și prețurile de referință
pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului.
Licitația organizată de Ocolul Silvic Valea Pianului se va desfășura în conformitate cu
prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.715/2017.
Potrivit art.1 lit. m din acest act normativ, organizator al licitației poate fi atât proprietarul
sau administratorul cât și prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei
unități administrativ-teritoriale.
Având în vedere calitatea de prestator de servicii a Ocolului Silvic Valea Pianului, rezultată
din Contractul de servicii nr.13746/3778/9 iulie 2018, se impune aprobarea prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba a valorificării masei lemnoase prin licitație organizată de Ocolului
Silvic Valea Pianului. În conformitate cu prevederile art.13 din Hotărârea Guvernului României
nr.715/2017, prestatorul de servicii stabilește și tipul de licitație privind valorificarea masei
lemnoase.
Prețul de pornire stabilit în lei/mc, fără TVA, va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba așa cum prevede art.20 din Hotărârea Guvernului României nr.715/2017. În acest
sens, a fost comparat prețul de pornire de 85 lei/mc propus de Ocolul Silvic Valea Pianului R.A.
cu Lista prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019,care se
regăsește în Anexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.83/2019, constatându-se că este
inferior acestor tarife.
De asemenea, în cuprinsul Anexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.83/2019, în
care se regăsește la poziția 10 și specia plop, masa lemnoasă este diferențiată ca preț între lemnul
de lucru și lemnul de foc.
Din acest motiv, propunem Consiliului Județean Alba, în exercitarea atribuției prevăzute la
art.20 din Hotărârea Guvernului României nr.715/2017, să aprobe prețul de pornire/mc în
conformitate cu tarifele aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.83/2019,

respective la 142,71 lei/mc pentru masa lemnoasă identificată ca lemn de lucru și de 108,38
lei/mc pentru masa lemnoasă identificată ca lemn de foc.
Suma finală rezultată în urma adjudecării către cumpărători a masei lemnoase provenite
din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean 704 A, se constituie venit la
bugetul propriu al Județului Alba, iar Ocolul Silvic Valea Pianului în calitate de organizator al
licitației și de vânzător va depune la sediul Consiliului Județean Alba toate documentele
justificative care atestă valoarea finală la care a fost adjudecată masa lemnoasă.
Din suma finală rezultată în urma valorificării celor 66 mc de lemn din specia plop, se vor
achita Ocolului Silvic Valea Pianului R.A. contravaloarea serviciilor de silvicultură, servicii de
tăiere a arborilor din zona de siguranță a drumului județean care fac obiectul Contractul de
servicii nr.13746/3778/9 iulie 2018 încheiat între U.A.T. Județul Alba și Ocolul Silvic Valea
Pianului R.A. În acest scop, prestatorul serviciilor menționate, Ocolul Silvic Valea Pianului R.A.
va depune la sediul beneficiarului, U.A.T. Județul Alba factura însoțită de deviz, conform
caietului de sarcini.
Având în vedere cele expuse mai sus vă propunem iniţierea proiectului de hotărâre privind
aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor
din zona de siguranță a drumului județean 704 A DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel).

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

Director executiv,
Ioan BODEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în suprafaţă desfăşurată de 391 mp,
din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei de atribuire

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna februarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului
cantină, în suprafaţă desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a
documentaţiei de atribuire;
- raportul de specialitate nr. 2575/6 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 390/4 februarie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2360/4 februarie
2019.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al Judeţului Alba;
- contractului de administrare nr. 2200-1114/2019, încheiat între Consiliul Judeţean
Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
- art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 5, art. 112 şi art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 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 închirierea cu destinaţia de preparare a hranei, exclusiv pentru
beneficiarii instituţionalizaţi pe raza judeţului Alba şi beneficiarii cazaţi în „Centrul de servicii
comunitare Arnsberg Alba Iulia” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, a spaţiului cantină în suprafaţă desfăşurată de 391 mp, amplasat la demisolul
imobilului Centru de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat adminsitrativ în

municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului
Alba, aflat în administrarea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 2. Închirierea spaţiilor menţionate la art. 1, se face prin licitaţie publică deschisă cu
strigare, organizată în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin
licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba.
Art. 3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere de către titularul
dreptului de administrare - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. 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, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice,
Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 27
Alba Iulia, 6 februarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în
suprafaţă desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a
documentaţiei de atribuire
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea închirierii de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină în suprafaţă
desfăşurată de 391 mp, amplasat la demisolul imobilului Centru de servicii comunitare
„Arnsberg” Alba Iulia, situat adminsitrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9,
judeţul Alba şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere.
Prin adresa nr. 390/4 februarie.02.2019, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, titularul dreptului de administrare constituit asupra bunului imobil situat
adminsitrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba, aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, obţinut prin Contractul de administrare nr. 2200-1114/2019,
încheiat cu Consiliul Judeţean Alba, a solicitat, pentru a nu priva de servicii de hrană beneficiarii
serviciilor comunitare din Centrul de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia şi aparținătorii
acestora, precum şi alţi beneficiari instituţionalizaţi pe raza judeţului Alba, aprobarea închirierii
spaţiului cantină în suprafaţă de 391 mp, situat la demisolul imobilului, cu specificaţia că hrana
preparată aici va fi folosită exclusiv pentru aceştia şi a prezentat documentaţia de atriburie în
vederea organizării licitaţiei.
La demisolul imobilului a fost proiectată o cantină, prevăzută cu loc specific de servire a
mesei, spaţiu depozitare, loc preparare alimente, grupuri sanitare, etc., în scopul preparării hranei
necesare pentru beneficiarii instituţionalizaţi din Centrul de zi pentru copiii cu dizabilităţi
„Arnsberg” şi alţi copii instituţionalizaţi.
Potrivit contractului de administrare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba are dreptul să închirieze o parte din bunurile imobile primite în administrare,
numai după obţinerea aprobării Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţii
publice în condiţiile legii.
Faţă de cele expuse mai sus, propun aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a spaţiului cantină în suprafaţă de 391 mp din
imobilul mai sus menţionat.
Închirierea spaţiului menţionat, se va face prin licitaţie publică deschisă cu strigare,
organizată în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Regulamentului de închiriere prin
licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 27 din 6 februarie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 2575/06.02.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în
suprafaţă desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a
documentaţiei de atribuire
Imobilul în care funcţionează „Centrul de Servicii Comunitare Arnsberg Alba Iulia”
situat în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9 este înscris în C.F. nr. 104319-C2 și
teren aferent în suprafata de 2.668 mp (CF vechi 33598 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/3, 2012/3,
2010/2/1 şi 2012/2/1 şi în C.F. vechi nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/1/2, 2012/1/2,
2010/2/2 şi 2012/2/2) și a fost cuprins la poziţia cu nr. crt. 18 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind format din:
Clădire nouă, edificată în regim de înălţime S+P+M, construită din: fundaţie de beton,
pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 771
mp;
Amenajare exterioară, cuprinzând alei pavate cu dale de beton şi zone verzi;
Teren aferent în suprafaţă de 2.668 mp.
Imobilul aflat în administrarea DGASPC Alba, are un regim de înălţime demisol, parter
şi mansardă și a fost pus în funcţiune în 2002. La demisol a fost proiectată o cantină, mobilată cu
mobilier specific, în suprafaţă construită de 391 mp, compusă din:
- spaţiu pentru servirea mesei şi prepararea hranei 256 mp;
- magazie depozitare alimente şi diverse materiale 120 mp;
- grup sanitar, vestiar personal deservire 15 mp.
Cantina dispune de pardoseli din gresie ceramice, placaje de faianţă la pereţi, instalaţii
sanitare şi are acces separat, direct din exterior, neafectând activitatea desfăşurată la nivele
superioare.
Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor sale „consiliul judeţean
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii.”
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca titular al dreptului
de administrare, a solicitat prin adresa nr. 390/04.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba
sub nr. 2360/04.02.2019, aprobarea închirierii spaţiului cantină în suprafaţă desfăşurată de 391
mp, situat în imobilul „Centru de Servicii Comunitare Arnsberg Alba Iulia” din strada Nicolae
Titulescu nr. 9, Alba Iulia, aflat în proprietatea publică a Judeţului Alba, cu specificaţia că hrana
preparată în acest spaţiu va fi folosită exclusiv pentru beneficiarii instituţionalizaţi pe raza
judeţului Alba.
Conform art. 4, alin. 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 350/2017
privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în
domeniul public sau privat al Judeţului Alba „Închirierea bunurilor imobile proprietate publică
a Judeţului Alba, va fi realizată de către titularii dreptului de administrare asupra acestora, în
funcţie de situaţiile pe care le consideră oportune şi în interesul realizării unei eficiente
administrări a imobilelor respective.”
În conformitate cu cu prevederile Contractului de administrare a unor imobile aparţinând
domeniului public al judeţului Alba, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi înregistrat sub nr. 1114-2200/01.02.2019,
aceasta are dreptul să închirieze o parte din spaţiile primite în administrare, numai după obţinerea
aprobării Consiliului Judeţean Alba şi numai prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată
în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 350/2017

privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate
în domeniul public sau privat al Judeţului Alba.
Întrucât, conform art. 4 alin. (3) din Regulamnetul de închiriere “ Închirierea se va face
în mod obligatoriu prin licitaţie publică, organizată de către titularul dreptului de administrare,
pe baza unei documentaţii de atribuire a contractului de închiriere întocmită de către titularul
dreptului de administrare”, DGASPC Alba a depus spre aprobare documentaţia de atribuire a
contractului de închiriere pentru bunurile în cauză, care cuprinde: referatul de oportunitate;
raportul de evaluare; caietul de sarcini; modelul contractului de închiriere; conţinutul anunţului
de închiriere.
Conform art. 12 din Regulamentul de închiriere, Referatul de oportunitate depus de
DGASPC Alba, cuprinde descrierea spaţiului ce va fi închiriat, activităţile pentru care se
închiriază (activităţi de preparare a hranei), motivele de ordin economic pentru care se iniţiază
procedura de închiriere (obtinerea de venituri suplimentare şi desfășurarea în bune condiții a
activității de preparare a hranei pentru beneficiarii instituționalizați pe raza județului Alba,
precum și pentru beneficiarii “Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi Arnsberg”), nivelul
minim al chiriei (preţ de pornire 1,09 lei/lună/mp), durata închirierii (minim 36 luni).
Conform art. 13 din Regulamentul de închiriere, DGASPC Alba a depus Raportul de
evaluare a chiriei: nivelul minim de la care să pornească licitaţia este 1,09 lei/mp/lună, întrucât
Comisia de iniţiere a licitaţiei publice a consultat Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr.
462/2018, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale,
alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019. În prezenta hotărâre, nu s-a găsit
activitatea solicitată, specificată în mod distinct şi a considerat că activitatea se poate asimila cu
specificaţiile de la pag. 41, pct.15 b, alte spaţii social-culturale sau pag. 40, pct.13, spaţii pentru
analize medicale. (Chiria pentru activităţile respective este de 1,09lei/pm/luna).
De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a depus
modelul de anunţ de participare privind organizarea licitaţiei, caietul de sarcini, care conţine
toate datele cerute prin Regulament la art. 14, modelul de cerere de înscriere la licitaţie, modelul
de contract de închiriere.
Conform art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor sale „Consiliile
locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de
interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor
publice, să fie concesionate ori să fie închiriate”. De asemenea, în baza art. 861 alin. 3 din Legea
287/2009 privind Codul Civil republicat „În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi
date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.”
Conform art. 5 din Regulament ”Sumele obţinute din închirierea bunurilor imobile,
proprietate publică a Judeţului Alba constituie venit la bugetul Judeţului Alba şi anume: 50% din
chiria lunară - în cazul în care titular al dreptului de administrare este o instituţie aflată sub
autoritatea Consiliului Judeţean Alba, căreia i-a fost constituit dreptul de administrare asupra
bunurilor, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.”
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a spaţiului menţionat şi a documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere.
Proiectul de hotărâre întocmit în considerarea aspectelor mai sus menţionate şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și ale art. 123 alin. 1 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
hotărăşte că bunurilor ce aparţin domeniului public judeţean date în administrarea instituţiilor
publice, să fie concesionate sau închiriate, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, va
permite închirierea de către DGASPC Alba, a spaţiului cantină în suprafaţă totală de 391 mp,
situat în imobilul menţionat, pentru a nu priva beneficiarii serviciilor comunitare şi aparținătorii
acestora, cazaţi în ”Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Arnsberg” de servicii de hrană.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA

Întocmit: Andreea Maria BABIN

ŞEF SERVICIU
Paul Silviu TODORAN

