ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
„Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA;
- raportul de specialitate nr. 7078/8 aprilie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 1542/8 aprilie 2019 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7062/8 aprilie 2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19
octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea contractării unui leasing financiar a cărui valoare
maximă estimată este de 203.500 lei (TVA inclus), pentru o perioadă de 60 de luni, în vederea
achiziționării a 3 autovehicule.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
VICEPREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Marius Nicolae HAȚEGAN
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 74
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Pentru anul 2019, societatea a prevăzut în Programul de investiții la capitolul „Dotări”,
echipamente, utilaje și mijloace de transport.
Pentru achiziționarea a 3 autovehicule cuprinse în program, societatea dorește
contractarea unui leasing financiar pentru o perioadă de 60 de luni.
Prin adresa nr. 1542/8 aprilie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba,
cu nr. 7062/8 aprilie 2019, Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea
unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în calitate de reprezentant al județului Alba în
Adunarea Generală a Acționarilor, pentru aprobarea încheierii contractelor de leasing financiar,
în vederea achiziționării a 3 autovehicule.
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentantul mandatat.
Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309 din 19 octombrie 2017
privind desemnarea reprezentantului judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, se
impune acordarea unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, reprezentant al Judeţului
Alba, pentru contractare unui leasing financiar.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 74 din 8 aprilie 2019 privind acordarea unui mandat special doamnei
Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA, pentru contractarea unui leasing financiar a cărui
valoare maximă estimată este de 203.500 lei (TVA inclus), pentru o perioadă de 60 de luni, în
vederea achiziționării a 3 autovehicule.
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 7078/8.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Societatea „Drumuri şi Poduri locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Prin adresa nr.1542/08.04.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, sub
nr. 4605/07.03.2019, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui
mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în calitate de reprezentant al județului Alba în
Adunarea Generală a Acționarilor, pentru aprobarea încheierii contractelor de leasing financiar
privind achiziția a 3 autovehicule.
Societatea a prevăzut pentru anul 2019 în Programul de investiții la capitolul „Dotări”,
echipamente, utilaje și mijloace de transport. Pentru achiziționarea a 3 autovehicule cuprinse în
program, societatea dorește contractarea unui leasing financiar pentru o perioadă de 60 de luni, a
cărui valoare maximă estimată este de 203.500 lei cu TVA.
Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu
privire la contractarea de împrumuturi bancare și stabilește garanțiile pentru acestea, leasingul
financiar generand costuri similare unui împrumut bancar.
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentantul mandatat. Astfel în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19
octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acţionarilor, se impune acordarea unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, reprezentant
al Judeţului Alba, pentru contractarea unui leasing financiar a cărui valoare maximă estimată este
de 203.500 lei (TVA inclus), pentru o perioadă de 60 de luni, în vederea achiziționării a 3
autovehicule.
Având în vedere cele expuse prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.
74/8.04.2019.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Întocmit,
Ana Elisabeta Androne

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliul local al comunei Mihalț
a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu –
Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț, în
vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrare Consiliul local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN
1 - Sântimbru - Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul
localității Mihalț, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și
modernizare;
- raportul de specialitate nr. 7416 din 10 aprilie 2019 al Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Mihalț nr. 24/8
aprilie 2019 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea
preluării temporare în administrarea Consiliului Local Mihalț a unui tronson din drumul
județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, în
vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 91 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 22 și art. 221 alin. 3, alin. 4, alin. 7 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
În temeiul art. 97 alin. 1 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 predarea temporară în administrare Consiliului local al comunei Mihalț,
a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț, în vederea realizării unor lucrări
de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, identificat conform anexei nr. 1 - parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare.
Art. 3. Se aprobă contractul – cadru de administrare ce se va încheia între Consiliul
Județean Alba și Consiliul local al comunei Mihalț, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare,
tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite Consiliului Județean Alba.
Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 107B
menționat la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea
către Consiliul Local al Comunei Mihalț, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba,
după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.

Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului,
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administrație publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local
al comunei Mihalț, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției juridică şi administrație publică
și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 86
Alba Iulia, 10 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 86 din 10 aprilie 2019

Datele de identificare ale tronsonului de drum din
DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș care se
predă temporar în administrare Consiliul local al comunei Mihalț

Denumirea drumului
DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi Roșia de Secaș

Localizare
Intravilan localitatea Mihalț

Poziţie
kilometrică

Lungime
km

Km 8+400 –
10+700

2,3

Comisia specială de inventariere a bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:

Secretar:

Membri:

Ion DUMITREL

Vasile BUMBU

Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliului
local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț,
în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează darea temporară în administrare Consiliului
local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu
– Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș aflat în intravilanul localității Mihalț, în vederea
realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță
cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului
Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii,
precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.
Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu
străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș. Conform Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Alba, drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș se află cuprins în domeniul public al
Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 47, având lungimea de 22,000 km.
Prin Hotărârea nr. 24/8 aprilie ianuarie 2019 Consiliul local al Comunei Mihalț solicită
preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 Sântimbru - Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității
Mihalț, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului
județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,
respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitatea mai sus menționată,
denotă o degradare continuă, care în pofida lucrărilor de întreținere executate de administratorii
străzilor nu satisfac condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere și pietonale
impuse de normele naționale și internaționale în vigoare.
Față de cele expuse mai sus propun darea temporară în administrarea Consiliul local al
comunei Mihalț, a tronsonului din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu –
Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț, în vederea
realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
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. 86 din 10 aprilie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 7416 /10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru
- Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității
Mihalț, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare
Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului judeţean
intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu
staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante
legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Consiliul Local al comunei Mihalț solicită prin Hotărârea nr. 24/08.04.2019 preluarea
temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț, în
vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
Conform art. 11 alin 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, „drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi
păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când
traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi”, în consecință tronsonul de drum județean
care traversează intravilanul localității Mihalț își păstrează categoria funcțională de drum
județean, dar, în același timp deservește și ca stradă.
În conformitate cu art. 221 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru realizarea de lucrări
de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi
preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea
acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Mihalț poate prelua
în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu –
Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț în vederea
realizării unor lucrări de modernizare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Mihalț
este situat în intravilanul localității Mihalț și este cuprins între km 8+400 – 10+700, în lungime
de 2,300 km.
Conform prevederilor art. 221 alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Mihalț are
obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună
restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de
proiectare şi de execuţie, cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul
prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau
modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din
punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului.

Conform prevederilor art. 221 alin. 7 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „la recepţia lucrărilor vor
fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să
preia în administrare sectorul de drum”, din comisia de recepție a lucrărilor de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare a tronsonului de drum județean identificat mai sus, vor face
parte și reprezentanți ai Consiliului Județean Alba.
Conform prevederilor art. 221 alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a
lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei
publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
a tronsonului de drum județean identificat mai sus, acest tronson va reveni în administrarea
Consiliului Județean Alba.
Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și ale 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 domeniului public al judeţului.
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