ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 8818/2 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarei Negru Cornelia în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr.
3, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a
Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7958/17 aprilie 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba, înscris în CF nr. 1321 Intregalde sub nr. top. 2928,
2927/2, 2927/3, 2927/4.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 1321 Întregalde sub nr. top. 2928, 2927/2, 2927/3, 2927/4, situat în
comuna Întregalde, sat Ghioncani nr. 3, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean DJ
107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti
- Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru eliberarea titlului de
proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică
şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL,
Înregistrat cu nr. 104
Alba Iulia, 2 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani nr. 3, judeţul
Alba, intravilan, înscris în CF nr. 1321 Intregalde sub nr. top. 2928, 2927/2, 2927/3, 2927/4,
imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7958/17 aprilie
2019, Oprişiu Ioana Maria, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietara Negru Cornelia, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 104 din 2 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 8818/02 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 7958/17.04.2019, Oprişiu
Ioana Maria, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietara
Negru Cornelia, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi
particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF nr. 1321 şi nr. top. 2928, 2927/2, 2927/3, 2927/4,
situat în comuna Întregalde, sat Ghioncani nr. 3. În urma măsurătorilor şi identificărilor efectuate
se solicită eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat administrativ în
comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba, intravilan, conform folosinţei actuale,
identificat cadastral cu CF nr. 1321 şi nr. top. 2928, 2927/2, 2927/3, 2927/4, în favoarea
proprietarei Negru Cornelia.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Oprişiu Ioana Maria, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, solicitând executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 8834/2 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarei Drăgan Maria în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr.
32, judeţul Alba, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate
publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7959/17
aprilie 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K,
proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba înscris în CF nr. 70608 Intregalde sub nr. top.
443, 450.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 70608 Întregalde sub nr. top. 443, 450, situat în comuna Întregalde, sat
Modoleşti nr. 32, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică
şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL,
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 105
Alba Iulia, 2 mai 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti nr. 32, judeţul
Alba, intravilan, înscris în CF nr. 70608 Întregalde sub nr. top. 443, 450, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7959/17 aprilie
2019, Oprişiu Ioana Maria, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietara Drăgan Maria, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 105 din 2 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 8834/02 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 7959/17.04.2019, Oprişiu
Ioana Maria, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietara
Drăgan Maria, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi
particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF nr. 70608 şi nr. top. 443, 450, situat în comuna
Întregalde, sat Modoleşti nr. 32. În urma măsurătorilor şi identificărilor efectuate se solicită
eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat administrativ în comuna
Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba, intravilan, conform folosinţei actuale, identificat
cadastral cu CF nr. 70608 şi nr. top. 443, 450, în favoarea proprietarei Drăgan Maria.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Oprişoiu Ioana Maria, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, solicitând executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 37, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 9172/7 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarului Ţâr Cornel în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37,
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a
Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8489/24 aprilie 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, înscris în CF nr. 70635 Intregalde sub nr. top. 2717, 2718, 2719,
2720, 2721, 2722, 2723.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 70635 Intregalde sub nr. top. 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722,
2723, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba, care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti),
solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Ţâr Cornel, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL,
Înregistrat cu nr. 106
Alba Iulia, 7 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 37, judeţul Alba,
intravilan, înscris în CF nr. 70635 Intregalde sub nr. top. 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722,
2723, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8481/24 aprilie
2019, ing. Lungan Ioan, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al documentaţiei
pentru proprietarul Ţâr Cornel, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra
unor proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 106 din 7 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9172/07 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8481/24.04.2019, ing. Lungan
Ioan, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietarul Ţâr
Cornel, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi particulare,
care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF nr. 70635 şi nr. top. 2717, 2718, 2719, 2720,
2721, 2722, 2723, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 37. În urma măsurătorilor şi
identificărilor efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a
fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba, intravilan, conform folosinţei
actuale, identificat cadastral CF nr. 70635 şi nr. top. 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723,
în favoarea proprietarului Ţâr Cornel.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Lungan Ioan, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care
face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, solicitând executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 33, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 9187/7 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarului Sularea Radu-Daniel în calitate de proprietar, privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, nr. 33, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate
publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8924/3 mai
2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K,
proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, înscris în CF nr. 70639 Intregalde sub nr. top. 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 70639 Intregalde sub nr. top. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, situate
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba, care se învecinează cu
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru
eliberarea titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Sularea Radu-Daniel, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL,
Înregistrat cu nr. 107
Alba Iulia, 7 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 33, judeţul Alba,
intravilan, înscris în CF nr. 70639 Intregalde sub nr. top. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, imobil
care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8924/3 mai 2019,
ing. Suciu Alin Dumitru, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al documentaţiei
pentru proprietarul Sularea Radu-Daniel, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate
asupra unor proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani
- DJ 107I (Bârleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 107 din 7 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9187/07 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8924/03.05.2019, ing. Suciu
Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietarul
Sularea Radu-Daniel, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de
proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF nr. 70639 şi nr. top. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 33. În urma măsurătorilor şi identificărilor
efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a fondului
funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba, intravilan, conform folosinţei
actuale, identificat cadastral prin CF nr. 70639 şi nr. top. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, în
favoarea proprietarului Sularea Radu-Daniel.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Suciu Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr.
31, judeţul Alba;
- raportul de specialitate nr. 9242/8 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarului Goronea Spiridon în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana
Galdei, nr. 31, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate
publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8772/2 mai
2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Galda
de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, înscris în CF nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064,
1065/1.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1, situat în comuna
Galda de Jos, sat Poiana Galdei nr. 31, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean DJ
107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti
- Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru eliberarea titlului de
proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Goronea Spiridon, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL,
Înregistrat cu nr. 108
Alba Iulia, 8 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei nr. 31,
judeţul Alba, intravilan, înscris în CF nr. 71510 sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8772/2 mai 2019,
d-l Ampoiţan Ioan, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietarul Goronea Spiridon, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra
unor proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bârleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi
se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 108 din 8 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9242/8 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8772/02.05.2019, d-l Ampoiţan
Ioan, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietarul Goronea
Spiridon, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi
particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF nr. 71510 şi nr. top. 1063, 1064, 1065/1, situat în
comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei nr. 31. În urma măsurătorilor şi identificărilor efectuate
se solicită eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat administrativ în
comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba, intravilan, conform folosinţei
actuale, identificat cadastral prin CF nr. 71510 şi nr. top. 1063, 1064, 1065/1, în favoarea
proprietarului Goronea Spiridon.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Ampoiţan Ioan, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului
care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n.,
judeţul Alba;
- raportul de specialitate nr. 9264/8 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarei Beldean Cornelia în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana
Galdei, f.n., intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate
publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8773/2 mai
2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Galda
de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., înscris în CF nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064,
1065/1.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1, situat
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba, care se învecinează
cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru
eliberarea titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Beldean Cornelia, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 109
Alba Iulia, 8 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei f.n.,
judeţul Alba, intravilan, înscris în CF nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1,
imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8773/2 mai 2019,
d-l. Ampoiţan Ioan, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietara Beldean Cornelia, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 109 din 8 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9264/8 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8773/02.05.2019, d-l.
Ampoiţan Ioan, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietara
Beldean Cornelia, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi
particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064,
1065/1, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba. În urma
măsurătorilor şi identificărilor efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform
Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
asupra imobilului, situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul
Alba, intravilan, conform folosinţei actuale, identificat cadastral prin CF nr. 71510 Galda de Jos
sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1, în favoarea proprietarei Beldean Cornelia.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Ampoiţan Ioan, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului
care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr.
213, judeţul Alba;
- raportul de specialitate nr. 9363/9 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarei Clamba Ana în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de
Sus, nr. 213, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate
publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9153/7 mai
2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Galda
de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, înscris în CF nr. 74770 Galda de Jos, nr. cad/top. 2860, 2861,
2862; CF nr. 74769 Galda de Jos, nr. cad/top. 2858; CF nr. 74771 Galda de Jos, nr. cad/top.
2859/2, 2859/1; CF nr. 74772 Galda de Jos, nr. cad/top. 2863, 2864/1.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 74770 Galda de Jos, nr. cad/top. 2860, 2861, 2862; CF nr. 74769 Galda
de Jos, nr. cad/top. 2858; CF nr. 74771 Galda de Jos, nr. cad/top. 2859/2, 2859/1; CF nr. 74772
Galda de Jos, nr. cad/top. 2863, 2864/1, situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda
de Sus, nr. 213, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Clamba Ana, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 110
Alba Iulia, 9 mai 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus nr. 213,
judeţul Alba, intravilan, înscris în CF nr. 74770 Galda de Jos, nr. cad/top. 2860, 2861, 2862; CF
nr. 74769 Galda de Jos, nr. cad/top. 2858; CF nr. 74771 Galda de Jos, nr. cad/top. 2859/2,
2859/1; CF nr. 74772 Galda de Jos, nr. cad/top. 2863, 2864/1, imobil care se învecinează cu
drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9153/7 mai 2019,
d-l. Ampoiţan Ioan, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietara Clamba Ana, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 110 din 9 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9363/9 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9153/07.05.2019, d-l.
Ampoiţan Ioan, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietara
Clamba Ana, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi
particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF 74770, nr. cad/top. 2860, 2861, 2862; CF 74769,
nr. cad/top. 2858; CF 74771, nr. cad/top. 2859/2, 2859/1; CF 74772, nr. cad/top. 2863, 2864/1,
situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba. În urma măsurătorilor şi
identificărilor efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a
fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba, intravilan,
conform folosinţei actuale, identificat cadastral prin CF 74770, nr. cad/top. 2860, 2861, 2862; CF
74769, nr. cad/top. 2858; CF 74771, nr. cad/top. 2859/2, 2859/1; CF 74772, nr. cad/top. 2863,
2864/1, în favoarea proprietarei Clamba Ana.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul cu
privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Ampoiţan Ioan, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului
care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr.
214, judeţul Alba;
- raportul de specialitate nr. 9371/9 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarei Dinu Zoia în calitate de proprietar, privind semnarea Procesului
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214,
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a
Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8771/2 mai 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Galda
de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, înscris în CF 74745 Galda de Jos, nr. cad/top. 2817, 2818.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF 74745 Galda de Jos, nr. cad/top. 2817, 2818, situat administrativ în
comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru eliberarea
titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Dinu Zoia, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 111
Alba Iulia, 9 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus nr. 214,
judeţul Alba, intravilan, înscris în CF 74745 Galda de Jos, nr. cad/top. 2817, 2818, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8771/2 mai 2019,
d-l. Ampoiţan Ioan, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietara Dinu Zoia, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 111 din 9 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9371/9 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8771/02.05.2019, d-l.
Ampoiţan Ioan, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru proprietara
Dinu Zoia, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi
particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF 74745 Galda de Jos, nr. cad/top. 2817, 2818,
situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba. În urma măsurătorilor şi
identificărilor efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a
fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba, intravilan,
conform folosinţei actuale, identificat cadastral prin CF 74745, nr. cad/top. 2817, 2818, în
favoarea proprietarei Dinu Zoia.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul cu
privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
Ampoiţan Ioan, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului
care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 9395/9 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarei Florea Emilia în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22,
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a
Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9104/7 mai 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, înscris în CF 70660 Întregalde, nr. cad/top. 46/1, 53/2, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF 70660 Întregalde, nr. cad/top. 46/1, 53/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70,
71, 72, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 2, judeţul Alba, care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti),
solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Florea Emilia, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 112
Alba Iulia, 9 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 22, judeţul Alba,
intravilan, înscris în CF 70660 Întregalde, nr. cad/top. 46/1, 53/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
70, 71, 72, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9104/7 mai 2019,
d-l. ing. Suciu Alin Dumitru, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al documentaţiei
pentru proprietara Florea Emilia, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate asupra
unor proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea
- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 112 din 9 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9395/9 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9104/07.05.2019, d-l. ing.
Suciu Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietara Florea Emilia, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de
proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF 70660, nr. cad/top. 46/1, 53/2, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 70, 71, 72, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba. În urma
măsurătorilor şi identificărilor efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform
Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
asupra imobilului, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba,
intravilan, conform folosinţei actuale, identificat cadastral prin CF 70660, nr. cad/top. 46/1, 53/2,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, în favoarea proprietarei Florea Emilia.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul cu
privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de ing.
Suciu Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n.,
judeţul Alba;
- raportul de specialitate nr. 9455/10 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarei Florea Cornelia în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş,
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a
Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9101/7 mai 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Ivăniş, înscris în CF nr. 70636 Întregalde, nr. cad/top. 89/1, 89/2; CF nr. 70638
Întregalde, nr. cad/top. 90.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF 70636 Întregalde, nr. cad/top. 89/1, 89/2; CF 70638 Întregalde, nr.
cad/top. 90, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba,
care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de
Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti),
solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Florea Cornelia, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 113
Alba Iulia, 10 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n.,
judeţul Alba, înscris în CF 70636 Întregalde, nr. cad/top. 89/1, 89/2; CF 70638 Întregalde, nr.
cad/top. 90, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9101/7 mai 2019,
d-l. ing. Suciu Alin Dumitru, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al
documentaţiei pentru proprietara Florea Cornelia, transmite spre aprobare Procesul verbal de
vecinătate asupra unor proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 113 din 10 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9455/10 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9101/07.05.2019, d-l. ing.
Suciu Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietara Florea Cornelia, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de
proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF 70636, nr. cad/top. 89/1, 89/2; CF 70638, nr.
cad/top. 90, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba. În urma
măsurătorilor şi identificărilor efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform
Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
asupra imobilului, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul
Alba, conform folosinţei actuale, identificat cadastral prin CF 70636, nr. cad/top. 89/1, 89/2; CF
70638, nr. cad/top. 90, în favoarea proprietarei Florea Cornelia.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Suciu Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 9489/10 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarului Florea Cornel în calitate de proprietar, privind semnarea
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş,
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a
Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9102/7 mai 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Ivăniş, înscris în CF 70637 Întregalde, nr. cad/top. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 87, 88.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF 70637 Întregalde, nr. cad/top. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
87, 88, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan nr. 20, judeţul Alba, care
se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus
- Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti),
solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Florea Cornel, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 115
Alba Iulia, 10 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul
Alba, înscris în CF 70637 Întregalde, nr. cad/top. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
87, 88, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9102/7 mai 2019,
d-l. ing. Suciu Alin Dumitru, în calitate de expert topograf autorizat şi executant al
documentaţiei pentru proprietarul Florea Cornel, transmite spre aprobare Procesul verbal de
vecinătate asupra unor proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea 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. 115 din 10 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9489/10 mai 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9102/07.05.2019, d-l. ing.
Suciu Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat şi executant al documentaţiei pentru
proprietarul Florea Cornel, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor
proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de
proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF 70637, nr. cad/top. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 87, 88, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba. În urma
măsurătorilor şi identificărilor efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform
Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
asupra imobilului, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba,
conform folosinţei actuale, identificat cadastral prin CF 70637, nr. cad/top. 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, în favoarea proprietarului Florea Cornel.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Suciu Alin Dumitru, în calitate de topograf autorizat, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru
majorarea capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de
minimis pentru majorarea capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- raportul de specialitate nr. 9467/10 mai 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 1511/4 aprilie 2019 Societatății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.6872/04.04.2019;
- studiul de oportunitate privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru
majorarea capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
Luând în considerare:
- avizul nr. 4913/8 mai 2019 al Consiliului Concurenței, înregistrat la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 9297/8 mai 2019, referitor la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al
societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- 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;
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. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu
modificările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
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 acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea
capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) Capitalul social al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA se
majorează cu suma de 928.000 lei, prin aport în numerar.
(2) Capitalul social total după majorarea prevăzută la alin. 1 va fi de 5.361.210
lei, împărțit în 536121 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare.
Art. 3. 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 a aproba modificările Actului constitutiv al Societății „Drumuri
şi Poduri Locale Alba” SA, în sensul majorării capitalului social conform prevederilor art. 2.

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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, Societății
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei
dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 114
Alba Iulia, 10 mai 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărârea al
Consiliului Județean Alba nr. 114/10 mai 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
AJUTOR INDIVIDUAL DE MINIMIS
PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
LA SOCIETATEA „DRUMURI ȘI PODURI LOCALE ALBA” SA
I. DISPOZIŢII GENERALE:
Art. 1.
(1) Prezentul act instituie un ajutor de minimis în beneficiul societății „Drumuri și Poduri Locale
Alba” SA, J01/23/1999, CIF RO4331392, cu sediul social în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.
3, jud. Alba.
(2) Acordarea ajutorului de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de
minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 (denumit in continuare
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013).
(3) Prezenta procedură nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL PROCEDURII:
Art. 2. Prin prezenta procedură se acordă un ajutor de minimis în scopul menținerii și dezvoltării
activității economice a întreprinderii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, în condițiile
desfășurării unei activități mai puțin poluante, obiectivul fiind acela al dezvoltării în context
regional a județului Alba.
III. BAZA LEGALĂ:
Art. 3. Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu:
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.
21/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
Hotărârea Consiliului Județean nr.75 din 28 decembrie 1998, privind reorganizarea
Regiei Autonome “Drumuri și Poduri Locale Alba”, în societate comercială;
IV. DEFINIŢII:
Art. 4. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:
e) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul
juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această
categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile
familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate
economică;
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f) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări
pe o piață;
g) întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una
dintre relațiile următoare:
(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul
unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care
controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire
la punctele (i) - (iv), sunt considerate ”întreprinderi unice”.
h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației
activităților din economia națională (codului CAEN) - relevantă pentru scopurile prezentei
proceduri;
i) furnizorul ajutorului individual de minimis – Județul Alba;
j) administratorul ajutorului individual de minimis – Consiliul Județean Alba;
V. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
Art. 5. Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură, beneficiarul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de
Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau;
în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa
integral recuperată;
b) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării
financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, nu depăşeşte echivalentul
în lei a 200.000 de euro;
c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse
comunitare.
VI. ACORDAREA AJUTORULUI INDIVIDUAL DE MINIMIS:
Art. 6.
(1) Ajutorul individual de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a
beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile,
indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.
(2) Ajutorul se acordă beneficiarului în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, prin
majorarea capitalului social al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA cu suma de 928.000
de lei.
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă
de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu
prevederile prezentei proceduri, depăşeşte pragul de 200.000 de euro, echivalent în lei,
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solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei proceduri, nici chiar pentru acea fracţiune
din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
Art. 7.
(1) Pentru a beneficia de finanţare în cadrul acestei proceduri, beneficiarul va depune declarații,
pe propria răspundere, privind:
- ajutoarele de minimis primite de întreprinderea în acest an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali
(fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare);
- eventuale alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate
de prezenta schemă;
- faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis,
emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de
minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi
creanţa integral recuperată;
- beneficiarul nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător sindic,
nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între
creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin
lege;
- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către
nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
- reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false.
Aspectele anterior menționate pot fi incluse într-o unică declarație, asumată de către beneficiar,
pe propria răspundere a acestuia.
(2) Administratorul ajutorului va verifica respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate
specificate în prezenta procedură.
(3) Administratorul ajutorului va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de
stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.
(4) Administratorul ajutorului va acorda ajutorul individual de minimis după ce va verifica faptul
că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea pe parcursul unei perioade de
trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie
din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro, echivalent în lei.
VII. DURATA MĂSURII:
Art. 8.
(1) În cadrul prezentei proceduri, ajutorul se va acorda după adoptarea acesteia prin Hotărâre a
Consiliului Județean Alba.
(2) Plata ajutorului acordat în baza prezentei proceduri se va efectua până cel târziu la data de
31.12.2019.
VII. BUGETUL ACTULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS:
Art. 9. Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei
proceduri este de 195.000 euro, respectiv 928.000 lei.

IX. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA
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Art. 10. Prezenta procedură de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului
www.cjalba.ro
X. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI DE
MINIMIS:
Art. 11. Raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis acordat în baza prezentei proceduri se
face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului
Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de
28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le modifică/completează.
Art. 12.
(1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează, pentru o perioadă de 10 ani de la data la care
ultima alocare specifică a fost acordată toate informaţiile necesare pentru a demonstra
respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani
fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de
minimis primit în cadrul prezentei proceduri și să transmită furnizorului / administratorului
acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare
pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Art. 13.
(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutorul individual de minimis acordat,
aflat în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse
prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul
respectiv.
(2) Furnizorul dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului
nu au fost respectate de beneficiar.
(3) Ajutorul individual de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda
aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.
(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr.
1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
(5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului individual de minimis se transmit
Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.
Art. 14. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul
Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile
pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei
proceduri de ajutor de minimis.
Art. 15. Administratorul prezentei proceduri are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de
ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile
necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina
furnizorului.
Art. 16
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(1) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul
prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat1, toate datele
şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
(2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului individual de
minimis, acesta va transmite valori estimative.
(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări,
se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor,
Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să deruleze o
acțiune de control la beneficiarul ajutorului individual de minimis. Echipa de control a
Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.
(5) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea
legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau
recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu
executoriu.
Art. 17. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta procedură în
termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 18 .
(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de minimis are obligația, conform
prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin
Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic
al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta
procedură de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a
acesteia.
(2) Contractul de finanțare, actul de acordare a ajutorului, plățile, obligațiile de recuperare a
ajutorului și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei proceduri, se vor
încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului / actului sau
a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii
plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

1

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui
Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru
majorarea capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA

Consiliul Județean Alba este unic acționar la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
SA, persoană juridică, ce are ca obiect de activitate principal executarea lucrărilor specifice de
drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi exploatarea acestora).
Prin adresa nr. 1511/4 aprilie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 6872/4 aprilie 2019, Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” solicită majorarea
capitalului social al societății, pentru realizarea unui program minim de investiții în active
corporale de natura instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport.
Investițiile în activele societății sunt considerate a fi necesare în condițiile în care gradul
de uzură al activelor corporale productive existente sunt într-o depreciere continuă, procentul de
depreciere fiind de peste 80%.
Având în vedere cele prezentate, achiziționarea unor mijloace de transport este posibilă
prin acordarea unui ajutor individual de minimis în conformitate cu prevederile Ordonanței de
urgență nr. 77 din 3.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum
şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în vederea majorării
capitalului social al societății, prin aport de numerar.
Ţinând cont de cele prezentate precum și luând în considerare avizul Consiliului
Concurenței nr. 4913/8.05.2019, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba nr.
9297/8.05.2019, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 114
din data de 10.05.2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea
capitalului social la societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, în forma prezentată în
prezentul proiect de hotărâre.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR. 9476/10.05.2019
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru
majorarea capitalului social la Societatea „Drumuri și 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. 1511/4.04.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr.6872/4.04.2019, societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA solicită majorarea capitalului
social prin aport în numerar, pentru realizarea unui program minim de investiții în active
corporale de natura instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport.
Având în vedere că în ultimii ani nu au fost realizate investiții majore în activele
societății, gradul de uzură al activelor corporale productive existente sunt într-o depreciere
continuă, procentul de depreciere fiind de peste 80%. O problemă importantă o reprezintă parcul
auto al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, care este depășit tehnologic și moral,
mijloacele de transport care sunt în circulație nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a
circula pe drumurile publice. Pe lângă gradul ridicat de poluare acestea sunt consumatoare de
resurse costurile de întreținere, reparații sau recondiționări la unele dintre acestea depășesc 60%
din valoarea de achiziție a unui bun similar nou.
Având în vedere cele prezentate, se impune găsirea unor soluții optime în vederea
achiziționării unor mijloace de transport și instalații tehnice, fapt posibil prin acordarea unui
ajutor individual de minimis în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.77 din
3.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus precum și Avizul Consiliului Concurenței
nr.4913/8.05.2019, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba nr. 9297/8.05.2019,
Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui
ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății Drumuri și Poduri
Locale Alba SA.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Întocmit,
Androne Elisabeata Ana

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae
împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea de
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile
formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
112/25 aprilie 2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean;
- raportul de specialitate nr. 10117/20 mai 2019 al Direcției juridică și administrație
publică;
- plângerea prealabilă (recurs grațios în contencios administrativ) formulată de domnul
Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
județean, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9225/8 mai 2019.
Luând în considerare:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean;
- solicitarea nr. 9781/G/II/3 aprilie 2019 a Agenției Naționale de Integritate - Inspecția de
Integritate, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7025/8 aprilie 2019;
- raportul de evaluare din anul 2014 luna 6 ziua 19 al Inspecției de Integritate, înregistrat
cu nr. 25460/G/II/19 iunie 2014, rămas definitiv prin Decizia nr. 773/19 februarie 2019
pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție;
- certificatul emis de Înalta de Curte de Casaţie de Justiţie în dosarul nr. 472/57/2014;
- prevederile Decizei Curţii Constituţionale nr. 418/3 iulie 2014 referitoare la excepţia
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. 2 teza a doua şi art. 26 alin. 3 din Legea nr.
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative, aart. 75 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin.
1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative;
- art. 9 alin. 2 lit. b, art. 9 alin. 3, art. 12 alin. 1 și art. 12 alin. 2 din Legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă (recurs grațios în contencios administrativ)
formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae, domiciliat în comuna Meteș, sat Presaca
Ampoiului, nr. 112, județul Alba, privind nelegalitatea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr.112/25 prilie 2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean, ca fiind neîntemeiată şi nefondată, pentru următoarele motive:

- textul art. 9 alin. 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu
modificările și completările ulterioare nu face distincţie cu privire la situaţiile de
incompatibilitate şi nu face trimitere expres numai la prevederile „art. 30 alin. 1 din Legea nr.
215/2001” - invocat de domnul Ursaleș Traian Nicolae (textul invocat are un alt conţinut, iar
cazurile enumerate în solicitare fac parţial obiectul art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei);
- textul art. 25 alin. 5 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative nu poate fi reţinut întrucât pe de o parte nu se
încadrează în situaţiile expres reglementate, iar pe de altă parte, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie este executorie începând cu data de 19 februarie 2019, textul fiind introdus prin Legea nr.
54 din 20 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222 din 21 martie 2019) .
- au fost respectate prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, starea de incompatibilitate
fiind sancţionată „conform reglementărilor aplicabile demnităţii funcţiei”, respectiv art. 9 alin. 2
lit. b, art. 9 alin. 3, art. 12 alin. 1 și art. 12 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul
aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
- în speţă sunt incidente prevederile tezei ultime a art. 25 alin. 2 din Legea nr.
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative (omis a fi citat de domnul Ursaleș Traian Nicolae: „În cazul în care persoana nu mai
ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a
conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive
a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de
confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate” şi ale
Decizei Curţii Constituţionale nr. 418/3 iulie 2014 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. 2 teza a doua şi art. 26 alin. 3 din Legea nr.
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative, aart. 75 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin.
1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001);
- decizia nr. 773/19 februarie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este
executorie de la data pronunţării, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă;
Art. 2. Se menţine ca fiind oportună şi adoptată cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Ursaleș
Traian Nicolae, întrucât, prin Raportul de evaluare din anul 2014 luna 06 ziua 19 al Inspecției
de Integritate, înregistrat sub nr. 25460/G/II/19.06.2014, rămas definitiv prin Decizia
nr.773/19.02.2019 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție și comunicat Consiliului
Județean Alba cu adresa nr. 9781/G/II/03.04.2019, a fost constatată starea de incompatibilitate în
care s-a aflat domnul Ursaleș Traian Nicolae.
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, domnului
Ursaleș Traian Nicolae, Direcției juridică și administrație publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Nr. 116
Alba Iulia, 13 mai 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile
formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier județean

Domnul Ursaleș Traian Nicolae, domiciliat în comuna Meteș, sat Presaca Ampoiului, nr.
112, județul Alba, a formulat în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, recurs grațios în contencios administrativ (plângere prealabilă), înregistrat la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9225/8 mai 2019, prin care a solicitat reanalizarea și
repunerea în discuție în plenul Consiliului Județean Alba a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 112 din 25 aprilie 2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean al domnului Ursaleș Traian Nicolae.
Motivul invocat de petent este următorul: „Hotărârea cu nr. 112 din 25 aprilie 2019 a fost
inițiată și votată prin încălcarea mai multor prevederi legale și tototadă mai multe drepturi,
printre care câteva drepturi elementare prevăzute de Constituție și anume dreptul de a fi ales și
dreptul de ați duce mandatul până la capăt”.
Prin Hotărârea nr. 112/25 aprilie 2019, Consiliul Județean Alba, în conformitate cu
prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările
și completările ulterioare, a luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean al domnului Ursaleș Traian Nicolae, pentru caz de
incompatibilitate, conform prevederilor art. 9 alin. 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind
statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali, cu modificările și completările ulterioare, „cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2
lit. h1, în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia
apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză”.
Art. 9 alin. 2 lit. b din actul normativ mai sus invocat, prevede următoarele:
„calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
…………………….
b.) incompatibilitate”.
Prin adresa nr. 9781/G/II/3 aprilie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 7025/8 aprilie 2019, Agenția Națională de Integritate prin Inspecția de Integritate, a
comunicat Raportul de evaluare nr. 25460/G/II/19.06.2014 cu privire la starea de
incompatibilitate în care s-a aflat domnul Ursaleș Traian Nicolae, raport rămas definitiv prin
Decizia nr. 773/19.02.2019 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție.
Conform prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative, Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară activitatea de
evaluare a incompatibilităţilor persoanelor care ocupă demnităţi şi funcţii publice întocmind
rapoarte de evaluare prin care constată starea de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a
incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios
administrativ.
Prin urmare, Agenţia Naţională de Integritate stabileşte starea de incompatibilitate a
persoanei cercetate, instanţele judecătoreşti, de fond şi recurs, validând sau infirmând raportul de

evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate în urma soluţionării contestaţiilor cu care sunt
învestite.
Aşa fiind, în cazul de faţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a verificat legalitatea
raportului de evaluare în privinţa stării de incompatibilitate, a admis recursul promovat de
Agenţia Naţională de Integritate, confirmând, în mod irevocabil, legalitatea şi temeinicia
raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, precum şi starea de
incompatibilitate a domnului Ursaleș Traian Nicolae. Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 26
din Legea nr. 176/2010, Agenţia a comunicat raportul de evaluare Consiliului Județean Alba din
care face parte domnul Ursaleș Traian Nicolae, pentru a proceda în conformitate cu prevederile
legale.
Astfel, ca urmare a constatării incompatibilității consilierului județean Ursaleș Traian
Nicolae, de către Agenția Națională de Integritate prin Inspecția de Integritate, consiliului
judeţean a adoptat în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o
hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi a declarat vacant locul consilierului județean în
cauză, și anume Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae.
Faţă de cele prezentate mai sus și ținând cont de dispozițiile legale, consider că este
justificată respingerea, ca neîntemeiată și nefondată, a plângerii prealabile, formulată de domnul
Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 și
propun menţinerea ca fiind oportună şi adoptată cu respectarea prevederilor legale în vigoare a
acestei hotărâri de consiliu.
Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie
2016, inițiez proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile (recursului grațios în
contencios administrativ) formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019, înregistrat cu nr. 116/13 mai 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile
formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier județean

I. Stare de fapt
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în
conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 311 și ale art. 33 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările
şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare a
procedat la validarea, în ordine alfabetică, prinvotul deschis al consilierilor județeni prezenți, a
mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor
locale din data de 5 iunie 2016, la poziția 31 fiind validat mandatul domnului consilier județean
Ursaleș Traian Nicolae.
Prin adresa nr. 9781/G/II/3.04. 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 7025/08.04.2019, Agenția Națională de Integritate prin Inspecția de Integritate, a
comunicat Raportul de evaluare nr. 25460/G/II/19.06.2014 cu privire la starea de
incompatibilitate în care s-a aflat domnul Ursaleș Traian Nicolae, raport rămas definitiv prin
Decizia nr.773/19.02.2019 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție.
Menționăm că împotriva acestui Raport de evaluare, domnul Ursaleș Train Nicolae a
fomulat acțiune în contencios administrativ, înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia sub Dosar
nr. 472/57/2014, prin care a chemat în judecată pârâta Agenția Națională de Integritate (ANI)
solicitând anularea acestui raport de evaluare, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de
judecată.
Prin Sentința civilă nr.21/2015 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul
nr.472/57/2014, în ședința publică din 06 februarie 2015, instanța admite contestația formulată
de Ursaleș Traian Nicolae, domiciliat în sat Presaca Ampoiului nr.112, comuna Meteș, Județul
Alba, CNP 1770324015396 în contradictoriu cu Agenția Națională de Integritate cu sediul în
București, str. Lascăr Catargiu nr.15, sector 1 și, în consecință: Anulează raportul de evaluare
25460/G/II/19.06.2014 întocmit de către pârâtă și obligă pârâta la 50 lei cheltuieli de judecată.
Agenția Națională de Integritate ne comunică Certificatul emis de Înalta Curte de Casație
și Justiție în dosarul nr.472/57/2014, prin care se certifică faptul că, prin Decizia
nr.773/19.02.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de contencios adminbistrativ-a
pronunțată următoarea decizie: ”Admite recursul declarat de pârâta Agenția Națională de
Integritate împotriva sentinței nr.21/2015 din 06 februarie 2015 a Curții de Apel Alba IuliaSecția de contencios administrativ și fiscal. Casează sentința civilă recurată și, în rejudecare,
respinge acțiunea, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19
februarie 2019”.
Potrivit dispoziţiilor Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative, Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară activitatea de
evaluare a incompatibilităţilor persoanelor care ocupă demnităţi şi funcţii publice întocmind
rapoarte de evaluare prin care constată starea de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a
incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios
administrativ.
Prin urmare, Agenţia Naţională de Integritate stabileşte starea de incompatibilitate a
persoanei cercetate, instanţele judecătoreşti, de fond şi recurs, validând sau infirmând raportul de
evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate în urma soluţionării contestaţiilor cu care sunt
învestite.
Aşa fiind, în cazul de faţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a verificat legalitatea
raportului de evaluare în privinţa stării de incompatibilitate, a admis recursul, formulate de
Agenţia Naţională de Integritate, confirmând, în mod irevocabil, legalitatea şi temeinicia
raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, precum şi starea de
incompatibilitate a domnului Ursaleș Traian Nicolae. Pe cale de consecinţă, în temeiul art.26 din
Legea nr.176/2010, Agenţia a comunicat raportul de evaluare Consiliului Județean Alba din care
face parte domnul Ursaleș Traian Nicolae, pentru a proceda în conformitate cu prevederile
legale.
Pe cale de consecință, au fost respectate dispoziţiile Legii nr.176/2010 referitoare la
procedura de soluţionare a contestaţiilor şi cele ale Codului de procedură civilă referitoare la
punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. Hotărârea judecătorească a devenit definitivă la
19 februarie 2019, data pronunţării deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra recursului
formulat de domnul Ursaleș Traian Nicolae.
Este irelevantă pentru situaţia de faţă împrejurarea că hotărârea judecătorească nu a fost
redactată și motivată atâta timp cât art.403 din Codul de procedură civilă stabileşte că data
hotărârii este aceea la care minuta este pronunţată potrivit legii.
II. Procedura
Urmare a constatării stării de incompatibilitate a domnului Ursaleș Traian Nicolae, de
către Agenția Națională de Integritate prin Inspecția de Integritate, consiliului judeţean i-a
revenit sarcina de a adopta în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului
județean în cauză, fiind adoptată în acest caz Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 112/25
aprilie 2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae.
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și completările
ulterioare, prevede la art. 12 alin. 1 următoarele: ”Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2)
lit. h^1), în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de
situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză”.
Articolul 9 alin.2 lit.b din actul normativ mai sus invocat, prevede: (2) Calitatea de
consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului, în următoarele cazuri: b) incompatibilitate.
Cu privire la executarea unei hotărâri a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie definitive, în
jurisprudenţa comunitară s-a arătat constant că „administraţia constituie un element al statului de
drept, interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a justiţiei. Pe cale de consecinţă,
dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească ori întârzie în
executarea acesteia, garanţiile art. 6 de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor
judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi” (a se vedea Hotărârea din 19 martie 1997,
pronunţată în Cauza Hornsby împotriva Greciei –nr. 18.357/91; Hotărârea din 24 martie 2005,
pronunţată în Cauza Şandor împotriva României –nr. 67.289/01).”
Înfăptuirea justiţiei, în numele legii, are semnificaţia că actul de justiţie izvorăşte din
normele legale, iar forţa lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărârea judecătorească
reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluţionarea unui conflict de drepturi sau interese,
constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice şi de eficientizare a
normelor de drept substanţial. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească — desemnând
tocmai rezultatul activităţii judiciare — reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiţiei.
Hotărârea judecătorească fiind înzestrată cu autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de
securitate juridică, părţile având obligaţia să se supună efectelor obligatorii ale actului
jurisdicţional, fără posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a tranşat deja pe calea

judecăţii. Prin urmare, hotărârea judecătorească produce efecte din momentul pronunţării, iar
după rămânerea definitivă se situează în sfera actelor de autoritate publică, fiind învestită cu o
eficienţă specifică de către ordinea normativă constituţională. Pe de altă parte, un efect intrinsec
al hotărârii judecătoreşti îl constituie forţa executorie a acesteia, care trebuie respectată şi
executată atât de către cetăţeni, cât şi de autorităţile publice. Or, a lipsi o hotărâre definitivă de
caracterul ei executoriu, reprezintă o încălcare a ordinii juridice a statului de drept şi o
obstrucţionare a bunei funcţionări a justiţiei.
Potrivit considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 418/3 iulie 2014 (publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014 ,, a accepta interpretarea conform căreia
unei persoane constatate a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese îi este interzis
să mai ocupe doar funcţia care a generat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese,
putând, în schimb, ocupa orice altă funcţie eligibilă, ar pune, practic, la îndemâna categoriilor
de persoane vizate de Legea nr. 176/2010 un procedeu extrem de simplu de eludare a legii şi a
aplicabilităţii sancţiunilor instituite de aceasta, aspect de neconceput într-un stat de drept.. Pe
cale de consecinţă, pentru a integra prevederile art. 25 alin. (2) teza a doua în litera şi spiritul
Legii nr. 176/2010, astfel încât acestea să corespundă voinţei reale avute de legiuitor la
momentul adoptării lor, conţinutul acestora trebuie interpretat în sensul că odată constatată
definitiv existenţa unei stări de incompatibilitate sau conflict de interese, persoana în sarcina
căreia această stare a fost stabilită decade din dreptul de a mai ocupa orice altă funcţie
eligibilă, prevăzută de art. 1 din lege, pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Curtea
menţionează că, în litera şi spiritul legii, poate subzista doar interpretarea potrivit căreia o
persoană care a ocupat, spre exemplu, funcţia de consilier local sau judeţean şi cu privire la
care s-a constatat starea de incompatibilitate sau încălcarea regimului privind conflictul de
interese nu mai poate ocupa, pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului, nicio altă
funcţie eligibilă (spre exemplu, senator, deputat, primar, consilier local etc.).
Curtea constată, de asemenea, că numai în această interpretare prevederile de lege supuse
controlului de constituţionalitate sunt conforme dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Legea
fundamentală, potrivit căruia funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate în condiţiile legii.
Într-adevăr, Constituţia lasă la aprecierea legiuitorului ordinar stabilirea condiţiilor de ocupare
a funcţiilor şi demnităţilor publice, însă acesta trebuie să se conformeze cerinţelor de claritate şi
precizie a normei. În acelaşi timp, doar în această interpretare, sintagma "aceeaşi funcţie" îl
poată avertiza în mod inechivoc pe destinatarul său asupra gravităţii consecinţelor nerespectării
enunţului legal pe care îl cuprinde, astfel încât dreptul la ocuparea şi exercitarea funcţiilor
publice eligibile să nu rămână teoretic şi iluzoriu.
Faţă de considerentele expuse, Curtea constată că, pentru a fi în acord cu Legea fundamentală
şi pentru a corespunde voinţei reale a legiuitorului, sintagma "aceeaşi funcţie" din cuprinsul art.
25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 nu poate primi nicio altă semnificaţie decât
aceea că noţiunea "aceeaşi" din cuprinsul său se referă la oricare dintre funcţiile eligibile
prevăzute de art. 1 din Legea nr. 176/2010.
III. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.112 din 25 aprilie 2019 privind
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al
domnului Ursaleș Traian Nicolae, s-a luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Ursaleș Traian Nicolae, pentru caz de
incompatibilitate și s-a declarat vacant locul de consilier județean din partea Partidului Mișcarea
Populară deținut de domnul Ursaleș Traian Nicolae.
Împotriva acestei hotărâri, domnul Ursaleș Traian Nicolae a formulat, în temeiul art.7 din
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, plângere prealabilă (recurs grațios în
contencios administrativ), înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
9225/08.05.2019, prin care a solicitat reanalizarea și repunerea în discuție în plenul Consiliului
Județean Alba, a hotărârii mai sus menționată. Motivul invocat de petent este următorul:
”Hotărârea cu nr.112 din 25 aprilie 2019 a fost inițiată și votată prin încălcarea mai multor
prevederi legale și totodată mai multe drepturi, printre care câteva drepturi elementare
prevăzute de Constituție și anume dreptul de a fi ales și dreptul de ați duce mandatul până la
capăt”.
Domnul Ursaleș Traian Nicolae și-a întemeiat acest recurs grațios în contencios
administrativ pe prevederile art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, însă acest articol reglementează instituția plângerii
prealabile și nu a recursului grațios, așa cum îl denumește petentul.
Mai mult decât atât, art. 7 alin. din actul normativ mai sus menționat prevede că: (1)
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ
individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii
ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului,
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”. Insă, domnul Ursaleș Traian Nicolae solicită
reanalizarea și repunerea în discuție în plenul Consiliului Județean Alba, a hotărârii mai sus
menționată.
IV. Propuneri
Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba privind respingerea plângerii
plângerii prealabile (recursului grațios în contencios administrativ) formulată de domnul
Ursaleș Traian Nicolae, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
județean al domnului Ursaleș Traian Nicolae.
Faţă de cele prezentate mai sus și ținând cont de dispozițiile legale, consider că este
justificată respingerea, ca neîntemeiată și nefondată, a plângerii prealabile (recurs grațios în
contencios administrativ), formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25.04.2019 și propun menţinerea ca fiind oportună şi adoptată
cu respectarea prevederilor legale în vigoare a acestei hotărâri de consiliu.
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privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului
Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a
unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială
APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere,
Înlocuire, Dezvoltare;
- raportul de specialitate nr. 8038/18 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitările Asociaţiei APA ALBA nr. 75/5 februarie 2019 şi nr. 133/20 martie 2019,
înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5714/22 martie 2019 şi respectiv nr.
5711/22 martie 2019.
- procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 745/31 ianuarie 2019, nr.
751/31 ianuarie 2019 şi nr. 510/22 ianuarie 2019.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
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 modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile - proprietate
publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA CTTA S.A., ca urmare a realizării unor
lucrări de investiţii, după cum urmează:
- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei SăscioriSebeşel Q=1.000 l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin

domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 12.820.511,98 lei la valoarea de
13.138.597,69 lei;
- pentru bunul imobil „Construcții și teren aferent Stației de tratare a apei Petrești Q=870
l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 95 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, de la valoarea de 7.410.515,20 lei la valoarea de 7.963.110,16 lei;
- pentru bunul imobil „Aducţiune apă brută de la Captarea Centralei Hidroelectrice
Săsciori până la Staţia de tratare a apei Petreşti şi până la Staţia de tratare a apei SăscioriSebeşel, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări
de râuri şi căi ferate)” cuprins la poziţia cu nr. crt. 110 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 4.735.898,00 lei la valoarea de
4.981.094,68 lei;
- pentru bunul imobil „Conductă de aducţiune Alba Iulia – Staţia de pompare Galda de
Jos (Staţia de reclorinare), inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri,
văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)” cuprins la poziţia cu nr. crt. 144 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 3.472.479,71 lei la valoarea
de 3.547.438,59 lei;
- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş”
cuprins la poziţia cu nr. crt. 124 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, de la valoarea de 457.611,59 lei la valoarea de 487.677,21 lei;
- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Galda de Jos”
cuprins la poziţia cu nr. crt. 100 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, de la valoarea de 445.380,98 lei la valoarea de 477.684,86 lei;
- pentru bunul imobil „Conductă de aducţiune Staţia de tratare a apei Săsciori-SebeşelAlba Iulia, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări
de râuri şi căi ferate)” cuprins la poziţia cu nr. crt. 143 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 4.788.271,33 lei la valoarea de
4.863.809,85 lei.
Art. 2. Bunurile imobile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în Anexa
nr. 2 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar:
- la poziţia cu nr. crt. 44 - Stație de tratare a apei Sasciori - Sebesel (Q = 1000l/s),
valoarea de 11.499.738,32 lei;
- la poziţia cu nr. crt. 5- Statia de tratare a apei Petresti (Q = 870 l/s), valoarea de
7.415.026,27 lei;
- la poziţia cu nr. crt. 21 - Aducțiune apă brută de la captarea Centrala Hidroelectrica
Sasciori pana la Statia de tratare Petresti (existenta) si la Statia de tratare Sasciori (in executie)
inclusiv constructiile si instalatiile anexe aferente (camine, traversari de rauri, vai, subt), valoarea
de 4.981.094,68 lei;
- la poziţia cu nr. crt. 10 - Conducta de aductiune Alba Iulia – statie de pompare Galda
de Jos, inclusiv constructiile auxiliare (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si
CF) si teren aferent S=180 mp , valoarea de 3.547.438,59 lei;
- la poziţia cu nr. crt. 35- Stație de pompe Ocna Mureș, valoarea de 469.894,45 lei,
- la poziţia cu nr. crt. 11 - Stație de repompare Galda de Jos, valoarea de 458.060,82 lei,
- la poziţia cu nr. crt. 7 - Conducta de aducțiune stație de tratare Săsciori - Alba Iulia,
inclusiv construcțiile auxiliare (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si
teren aferent S=210 mp, valoarea de 4.863.809,85 lei.
Art. 3. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, S.C. APA–CTTA S.A Alba, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 89
Alba Iulia, 16 aprilie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate
publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA S.A.
Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea modificării valorii de inventar a
unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială
APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii.
Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului public al Județului Alba.
Consiliul Judeţean Alba, ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA
ALBA”, pentru a eficientiza procesul de realizare de investiţii în serviciile publice de alimentare
cu apă şi canalizare, este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate
la rezerve, conform prevederilor legale, să fie direct vărsat în Fondul de Întreţinere, Înlocuire,
Dezvoltare ( I.I.D.), conform Contractului de delegare nr. 1969-12770/2008.
Prin adresa nr. 75/05.02.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
5714/22.03.2019, Asociaţia Apa Alba transmite procesele verbale la terminarea lucrărilor pentru
investiţiile „Modernizare staţie de tratare apă Sebeşel-Jud. Alba” și „Reabilitare instalaţii staţie
de tratare Petreşti -Jud. Alba”, realizate din fondul IID şi solicită Consiliului Județean Alba
majorarea valorii de inventor a acestora.
De asemenea prin adresa nr. 133/20.03.2019, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 5711/22.03.2019, Asociaţia Apa Alba transmite procesul verbal la
terminarea lucrărilor pentru investiţia „Reabilitare sistem zonal sursa râul Sebeş-Jud. Alba”
realizate din fondul IID şi solicită Consiliului Județean Alba majorarea valorii de inventar a mai
multor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Alba, concesionate către SC APA
CTTA SA.
Prin proiectul de hotărâre, propun modificarea corespunzătoare a valorilor de inventar
pentru bunurile imobile menționate.
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. 89 din 16 aprilie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 8038/18.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate
publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA S.A.
Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii
Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului public şi privat al Județului Alba.
SC APA CTTA SA a efectuat din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, mai multe
investiții la bunurile imobile proprietate publică a Judetului Alba, investiții recepționate conform
H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Astfel, prin adresele nr. 75/05.02.2019 şi nr. 133/20.03.2019, înregistrate la Consiliul
Judeţean Alba sub nr. 5714 şi 5711/22.03.2019, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA
ALBA” transmite Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 745/31.01.2019, nr.
751/31.01.2019 şi nr. 510/22.01.2019, privind mai multe obiective: “Modernizare staţie de
tratare apă Sebeşel-Jud. Alba”, “Reabilitare instalaţii staţie de tratare Petreşti – Jud. Alba”,
“Reabilitare sistem zonal sursa râul Sebeş-jud. Alba”, investiții realizate de către S.C. APACTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare.
Lucrările executate, în sumă de 318.085,71 lei la obiectivul “Modernizare staţie de
tratare apă Sebeşel-Jud. Alba”, au constat în:
1. pavilion exploatare (finisaje, tâmplărie, instalaţii electrice, sanitare);
2. staţie de filtrare (instalaţii autoamtozare SCADA, material filtrant);
3. alimentare cu energie electrică staţie tratare, sistem supraveghre video;
4. alte cheltuieli (proiectare, comisioane).
Recepţia lucrărilor de investiţii impune majorarea valorii de inventar a bunului imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba (atestat prin HG 974/2002, cu modificarile si completarile ulterioare), de la
valoarea de 12.820.511,98 lei la valoarea de 13.138.597,69 lei şi modificarea în mod
corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 44 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008.
Lucrările executate, în sumă de 552.594,96 lei la obiectivul “Reabilitare instalaţii staţie
de tratare Petreşti -Jud. Alba”, au constat în:
1. Construcţii cu montaj:
- Staţie filtrare (instalaţii hidraulice filtre, înlocuit srepine şi material filtrant,
instalaţie spălare filtre);
- alimentare cu energie electrică staţie tartare;
- sistem supraveghre video, şi antiefracţie staţie tartare;
- instalaţie alimentare gaze naturale;
- reţea exterioară apă spălare;
- instalaţie clorinare;
- vană reglare debit.
2. Utilaje cu montaj ( instalaţie spălare filtre):
- compresor KAESER, model SX6(Q=0,48 mc/min H=11 bar);
- rezervor 1000 l, Pmax=11 bar;
- suflantă 2 buc;
- tablou electric.
Recepţia lucrărilor de investiţii impune majorarea valorii de inventar a bunului imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 95 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba (atestat prin HG 974/2002, cu modificarile si completarile ulterioare), de la
valoarea de 7.410.515,20 lei la valoarea de 7.963.110,16 lei şi modificarea în mod corespunzător

a poziţiei cu nr. crt. 5 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008.
Lucrările executate, în sumă de 458.063,58 lei la obiectivul “ Reabilitare sistem zonal
sursa râul Sebeş-Jud. Alba”, au constat în:
1. aducţiune apă brută (robineţi future- 3 buc., compensatori de montaj-3 buc., Dn 1000
mmm, Pn 16) în valoare de 245.196,88 lei impune majorarea valorii de inventar a bunului
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 110 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba (atestat prin HG 974/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare), de la valoarea de 4.735.898,00 lei la valoarea de 4.981.094,68 lei şi
modificarea în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 21 în Anexa nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 196912770/2008;
2. aducţiune Alba Iulia - SP Galda ( tub protecţie Dn 1000 mm, cuplaje Pafsin) în valoare de
74.958,88 lei impune majorarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 144 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba
(atestat prin HG 974/2002, cu modificarile si completarile ulterioare), de la valoarea de
3.472.479,71 lei la valoarea de 3.547.438,59 lei şi modificarea în mod corespunzător a
poziţiei cu nr. crt. 10 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008;
3. automatizare SP Ocna Mureş în valoare de 30.065,62 lei impune majorarea valorii de
inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 124 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba (atestat prin HG 974/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare), de la valoarea de 457.611,59 lei la valoarea de 487.677,21 lei şi
modificarea în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 35 în Anexa nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 196912770/2008;
4. sistem ECADA automatizare SP Galda, electroplan 2 tf SP Galda, în valoare de
32.303,88 lei impune majorarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 100 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba
(atestat prin HG 974/2002, cu modificarile si completarile ulterioare), de la valoarea de
445.380,98 lei la valoarea de 477.684,86 lei şi modificarea în mod corespunzător a
poziţiei cu nr. crt. 11 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008;
5. alte cheltuieli (proiectare, comisioane) în valoare de 75.538,52 lei impune majorarea
valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 143 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba (atestat prin HG 974/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare), de la valoarea de 4.788.271,33 lei la valoarea de
4.863.809,85 lei şi modificarea în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 7 în Anexa nr.
2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008;
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunurilor imobile
cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 142, 95, 110, 144, 124, 100 şi 143 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba (atestat prin HG 974/2002, cu modificările și
completările ulterioare), în mod corespunzător.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a
bunurilor imobile cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 142, 95, 110, 144, 124, 100 şi 143 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, ca urmare a recepţiei la terminarea
lucrărilor de investiţii, potrivit legii.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA
Şef Serviciu
Paul Silviu TODORAN
Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
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 şedinţa „ordinară” din luna mai 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. 10300/22 mai 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 2269/21 mai 2019 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu
privire la aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2018 și a
propunerii de acoperire a pierderii contabile aferente anului financiar 2018, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10289/21 mai 2019;
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;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi 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;
- pnct. 423 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 1802/2014 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 situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31
decembrie 2018 și acoperirea pierderii contabile aferente anului financiar 2018, din rezervele
constituite din profitul anilor precedenți.
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 relații
publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 117
Alba Iulia, 22 mai 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

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

Consiliul Judeţean Alba este acţionar unic la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
SA.
Prin adresa nr. 2269/21 mai 2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba,
cu nr. 10289/21 mai 2019, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea
unui mandat special reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru
aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2018 și a propunerii de
acoperire a pierderii contabile aferente anului financiar 2018.
Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și a Actului constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă
situațiile financiare anuale.
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, prevede sursele din care se acoperă pierderea contabilă: profit, rezerve, prime de
capital și capital social, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la Societatea „Drumuri și Poduri
Locale Alba” SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin
reprezentantul mandatat.
Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309 din 19 octombrie 2017 de
numire a reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune
acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba
pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2018 și
acoperirea pierderii contabile aferente anului financiar 2018, din rezervele constituite din profitul
anilor precedenți.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 117 din 22 mai 2019 privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Drumuri şi
Poduri Locale Alba“ SA, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 10300/22 mai 20189

Raport de specialitate
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).
Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și a Actului constitutiv, Adunarea Generale a Acționarilor aprobă
situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și
auditorul financiar.
Prin adresa nr.2269/21.05.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, sub
nr. 10289/21.05.2019, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui
mandat special reprezentantului județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru
aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 și a propunerii de
acoperire a pierderii contabile aferente anului financiar 2018.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, prevede sursele din care se acoperă pierderea contabilă: profit, rezerve, prime de
capital și capital social, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
Consiliul de Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, propune ca
pierderea contabilă aferentă exercițiului financiar 2018, să fie acoperită din rezervele constituite
din profitul anilor precedenți, fără a afecta rezervele legale, respectiv din contul ”Alte rezerve”.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la Societatea „Drumuri și Poduri
Locale Alba” SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin
reprezentantul mandatat.
Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de
numire a reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune
acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba
pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 și acoperirea
pierderii contabile aferente anului financiar 2018, din rezervele constituite din profitul anilor
precedenți.
Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.
117 din 22 mai 2019 cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului
Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind
aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii
Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii
Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș
și pe Târnave”;
- raportul de specialitate nr. 10369 din 22 mai 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea
asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul
de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/23 februarie 2017 pentru modificarea art.2
al Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii
Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune
Locală „Pe Mureș și pe Târnave”;
Având în vedere prevederile:
- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.97 şi art.115 alin.1 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010
privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii
Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”, astfel cum au fost modificate
prin Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/23 februarie 2017, se modifică urmând a avea
următorul conţinut:
„Art. 2. Se desemnează doamna RUS Gabriela Nicoleta - consilier superior în cadrul
Direcției de dezvoltare și buget - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă, în
calitate de reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acțiune
Locală «Pe Mureș și pe Târnave». ”
Art. II. Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, prin Direcția de dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. III. 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, Asociaţiei Grupul
de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”, doamnei Rus Gabriela Nicoleta, Direcției juridică
și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 118
Alba Iulia, 22 mai 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliul Judeţean Alba
nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean
Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 a fost aprobată asocierea
Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală
„Pe Mureş şi pe Târnave” şi a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală
a Asociaţiei.
Având în vedere atribuțiile specifice fiecărui compartiment conform noului Regulament
de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47/28 februarie 2019, se propune în calitate de
reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe
Mureș și pe Târnave” doamna Gabriela Nicoleta RUS - consilier superior în cadrul
compartimentului Dezvoltare economică și rurală – Serviciul Dezvoltare, programe și
Guvernanță corporativă, Direcția dezvoltare și bugete.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 118 din 22 mai 2019 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliul
Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul
Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe
Târnave”, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 10369 / 22.05.2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr.
101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,
în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 a fost aprobată asocierea
Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de
Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” şi a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Asociaţiei.
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 60/23 februarie 2017 a modificat prevederilor
art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010, prin desemnarea doamnei
Dana Găiseanu - inspector de specialitate în cadrul compartimentului Guvernanță corporativă a
întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare - Direcția dezvoltare și bugete.
Având în vedere atribuții specifice fiecărui compartiment conform noului Regulament de
organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, se propune
doamna Gabriela Nicoleta Rus– inspector superior în cadrul compartimentului Dezvoltare
economică și rurală - Direcția dezvoltare și bugete, în calitate de reprezentant al Județului Alba
în Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”.
Luând în considerare cele expuse, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.
118/22 mai 2019 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 iunie
2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea
constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave” .

Director executiv,
Marian Florin AITAI

