ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F:
DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic
- Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu;
- raportul de specialitate nr. 12471/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1
(Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud. Sibiu, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2;
Cad 3; Cad 3.1; Cad 4; Cad 4.1; Cad 5; Cad 5.1; Cad 6; Cad 6.1; Cad 7; Cad 7.1; Cad 8,
documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 40;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – JUDEŢUL
ALBA - prima înregistrare, asupra sectoarelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping

Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, având suprafaţa totală identificată de
233114 mp, din care 38890 mp intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 106F, km 0+017(0+000)=>km 4+150, cu suprafaţa de 61288 mp.,
din care 11388 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+154, având
suprafaţa construită de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al
comunei Câlnic, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 106F, km 4+150=>km 4+158. Construcția C1 - pod la km
4+154, având suprafața construită de 63 mp se afla în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 175 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al
comunei Câlnic, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 106F, km 4+158=>km 6+572, cu suprafaţa de 33928 mp., din
care 9376 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+154, având suprafaţa
construită de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei
Câlnic, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 106F, km 6+572=>km 8+198, cu suprafaţa de 21651 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 8+201, având suprafaţa construită
de 7 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu
- Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3.1 - Tronson DJ 106F, km 8+198=>km 8+204. Construcția C1 - pod la km
8+201, având suprafața construită de 40 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu
public, iar terenul în suprafață de 82 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al
comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 106F, km 8+204=>km 12+615, cu suprafaţa de 61678 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 8+201, având suprafaţa construită
de 7 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 12+625, având suprafaţa construită de 10 mp.,
aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4.1 - Tronson DJ 106F, km 12+615=>km 12+636. Construcția C1 - pod la km
12+625, având suprafața construită de 192 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu
public, iar terenul in suprafața de 323 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al
comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 - Tronson DJ 106F, km 12+636=>km 12+942, cu suprafaţa de 3987 mp.,

intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+625, având suprafaţa construită
de 10 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 12+949, având suprafaţa construită de 8 mp.,
aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 106F, km 12+942=>km 12+957. Construcția C1 - pod la km
12+949, având suprafața construită de 99 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu
public, iar terenul în suprafață de 233 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al
comunei Gârbova, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - Tronson DJ 106F, km 12+957=>km 13+964, cu suprafaţa de 14857 mp., din
care 13977 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+949, având
suprafaţa construită de 7 mp., C2 reprezintă culea podului de la km 13+978, având suprafaţa
construită de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei
Gârbova, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6.1 - Tronson DJ 106F, km 13+964=>km 13+992. Construcția C1 - pod la km
13+978, având suprafața construită de 138 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu
public, iar terenul în suprafață de 368 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al
comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - Tronson DJ 106F, km 13+992=>km 16+450, cu suprafaţa de 32164 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 13+978, având suprafaţa construită
de 5 mp., C2 reprezintă culea podului de la km 16+456, având suprafaţa construită de 6 mp.,
aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7.1 - Tronson DJ 106F, km 16+450=>km 16+462. Construcția C1 - pod la km
16+456, având suprafața construită de 75 mp se afla în proprietatea Județului ALBA - domeniu
public, iar terenul în suprafață de 168 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al
comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8 - Tronson DJ 106F, km 16+462=>km 16+667, cu suprafaţa de 2954 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 16+456, având suprafaţa construită
de 7 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la
art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 125
Alba Iulia, 18 iunie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F:
DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş, în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a
unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Rediu Gârbova - limită Judeţul Sibiu, și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în
favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
acestuia.
Drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Rediu - Gârbova - limită
Judeţul Sibiu, este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014
- anexa nr. 1, poziţia cu nr. 40.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 106F, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate, precum şi înscrierea categoriei de
folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestora.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 125 din 18 iunie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 12471/18 iunie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F:
DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Drumul judeţean DJ 106F a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 40.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 106F,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 0+017(0+000)=>
km 4+150, din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim
jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Câlnic, având suprafaţa totală identificată
de 61288 mp, din care 11388 mp, intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 4+150=> km
4+158 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Câlnic, avînd suprafaţa construită de 63 mp.,
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 4+158=> km
6+572 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Câlnic, având suprafaţa totală identificată de
33928 mp, din care 9376 mp., intravilan;

- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 6+572=> km
8+198 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, având suprafaţa totală identificată de
21651 mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 8+1989=> km
8+204 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, avînd suprafaţa construită de 40 mp.,
extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 8+204=> km
12+615 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, având suprafaţa totală identificată de
61678 mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 12+615=> km
12+636 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, având suprafaţa construită de 192
mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 12+636=> km
12+942 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, avînd suprafaţa totală identificată de
3987 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5.1 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 12+942=> km
12+957 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, având suprafaţa construită de 99 mp,
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 12+957=> km
13+964 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, avînd suprafaţa totală identificată de
14857 mp., din care 13977 mp, intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 13+992=> km
16+450 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, având suprafaţa totală identificată de
32164 mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 16+450=> km
16+462 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, avînd suprafaţa construită de 75 mp.,
extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 8 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106F, km 16+462=> km
16+667 din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud.
Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, având suprafaţa totală identificată de
2954 mp, extravilan.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”,
asupra acestor imobile.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, în
vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară, asupra
drumului județean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud. Sibiu.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K:
Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română
- Ohaba - Secăşel - DJ 107;
- raportul de specialitate nr. 12480/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş
(DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, respectiv Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 3; Cad 3.1;
Cad 4; Cad 5; Cad 5.1; Cad 6; Cad 7; Cad 8; Cad 9; Cad 9.1; Cad 10; Cad 10.1; Cad 11,
documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 43;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - JUDEŢUL

ALBA - prima înregistrare, asupra sectoarelor din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, având suprafaţa totală identificată de 387484 mp, din
care 80597 mp intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 106K, km 1+854(0+000)=>km 1+891. Construcția C1 - pod la
km 1+872, având suprafața construită de 392 mp se află în proprietatea Județului ALBA domeniul public, iar terenul in suprafața de 538 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş,
în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 106K, km 1+891=>km 2+079, cu suprafaţa de 2630 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+872, având suprafaţa construită
de 11 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 106K, km 2+157(2+079)=>km 2+843, cu suprafaţa de 10074
mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+853, având suprafaţa
construită de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia
Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3.1 - Tronson DJ 106K, km 2+843=>km 2+863. Construcția C1 - pod la km
2+853, având suprafața construită de 155 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 303 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş,
în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 106K, km 2+863=>km 4+583, cu suprafaţa de 22287 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+853, având suprafaţa construită
de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 - Tronson DJ 106K, km 4+583=>km 10+367, cu suprafaţa de 82202 mp., din
care 23757 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 10+369, având
suprafaţa construită de 4 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia
Română, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 106K, km 10+367=>km 10+372. Construcția C1 -pod la km
10+369, având suprafața construită de 34 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 55 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia
Română, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 6 - Tronson DJ 106K, km 10+372=>km 14+649, cu suprafaţa de 58260 mp., din
care 8747 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 10+369, având
suprafaţa construită de 4 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) -

Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia
Română, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - Tronson DJ 106K, km 14+649=>km 15+897, cu suprafaţa de 17495 mp.,
extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Berghin, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8 - Tronson DJ 106K, km 15+897=>km 23+366, cu suprafaţa de 103728 mp., din
care 11928 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia
Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şpring, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9 - Tronson DJ 106K, km 23+366=>km 26+082, cu suprafaţa de 38906 mp., din
care 8836 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 26+088, având
suprafaţa construită de 9 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9.1 - Tronson DJ 106K, km 26+082=>km 26+095. Construcția C1 -pod la km
26+088, având suprafața construită de 106 mp se afla în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 182 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, în
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10 - Tronson DJ 106K, km 26+095=>km 29+863, cu suprafaţa de 49234 mp., din
care 25868 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 26+088, având
suprafaţa construită de 8 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 29+878, având suprafaţa
construită de 12 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia
Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10.1 - Tronson DJ 106K, km 29+863=>km 29+892. Construcția C1 -pod la km
29+878, având suprafața construită de 331 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 610 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, în
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 11 - Tronson DJ 106K, km 29+892=>km 30+000(30+006), cu suprafaţa de 1650
mp., din care 990 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 29+878,
având suprafaţa construită de 8 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 29+878, având
suprafaţa construită de 12 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la

art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 126
Alba Iulia, 18 iunie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K:
Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş, în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a
unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba Secăşel - DJ 107, și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, este
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1,
poziţia cu nr. 43.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 106K, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate, precum şi înscrierea categoriei de
folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestora.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 126 din 18 iunie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K:
Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Drumul judeţean DJ 106K a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 43.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 106K,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 1+854(0+000)=>
km 1+891, din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ
107 situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, având suprafaţa construită de 392
mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 1+891=> km
2+079 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, având suprafaţa totală identificată de
2630 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 2+157(2+079)=>
km 2+843 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ
107, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, având suprafaţa totală identificată de
10074 mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 2+843=> km
2+863, din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107

situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, având suprafaţa construită de 155 mp.,
extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 2+863=> km
4+583 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, având suprafaţa totală identificată de
22287 mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 4+583=> km
10+367 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia Română, având suprafaţa totală identificată de
82202 mp., din care 23757 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 10+367=> km
10+372, din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107
situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia Română, având suprafaţa construită de 34 mp.,
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 10+372=> km
14+649 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia Română, având suprafaţa totală identificată de
58260 mp., din care 8747 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 14+649=> km
15+897 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Berghin, având suprafaţa totală identificată de 17945
mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 8 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 15+897=> km
23+366 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Şpring, având suprafaţa totală identificată de 103728
mp., din care 11928 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 9 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 23+366=> km
26+082 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, având suprafaţa totală identificată de 38906
mp., din care 8836 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 9.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 26+082=> km
26+095, din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107
situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, având suprafaţa construită de 106 mp.,
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 10 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 26+095=> km
29+863 din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, având suprafaţa totală identificată de 49234
mp., din care 25868 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 10.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 29+863=> km
29+892, din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107
situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, având suprafaţa construită de 331 mp.,
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 11 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106K, km 29+892=> km
30+000(30+006) din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel
- DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, având suprafaţa totală identificată
de 1650 mp., din care 990 mp., intravilan.

Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”,
asupra acestor imobile.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, în
vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară, asupra
drumului județean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107.
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Ioan BODEA
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Spring - Ungurei - Roşia de Secaş

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de
Secaş;
- raportul de specialitate nr. 12486/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Şpring Ungurei - Roşia de Secaş, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad 2.1; Cad 3; Cad 4; Cad 4.1;
Cad 5; Cad 5.1; Cad 6; Cad 6.1; Cad 7, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi
înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 44;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra sectoarelor din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş,
având suprafaţa totală identificată de 222075 mp, din care 63516 mp intravilan, după cum
urmează:

 Cad. 1 - Tronson DJ 106L, km 0+008(0+000)=>km 0+104, cu suprafaţa de 1494 mp.
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+108, având suprafaţa construită de 6 mp,
aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe
teritoriul administrativ al comunei Şpring, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 106L, km 0+104=>km 0+112. Construcția C1 - pod la km
0+108, având suprafața construită de 46 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 132 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şpring, în intravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 106L, km 0+112=>km 2+164, cu suprafaţa de 25239 mp., din
care 22520 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+108, având suprafaţa
construită de 6 mp, C2 reprezintă culeea podeţului de la de la km 2+165, având suprafaţa
construită de 4 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia
de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şpring, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 106L, km 2+164=>km 2+167. Construcția C1 - podeţ la km
2+165, având suprafața construită de 18 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 36 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şpring, în extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 106L, km 2+167=>km 6+762, cu suprafaţa de 64571 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+165, având suprafaţa construită
de 4 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Şpring, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 106L, km 6+782=>km 9+528, cu suprafaţa de 36713 mp., din
care 18844 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+532, având suprafaţa
construită de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia
de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4.1 - Tronson DJ 106L, km 9+528=>km 9+536. Construcția C1 - pod la km
9+532, având suprafața construită de 51 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 97 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 - Tronson DJ 106L, km 9+536=>km 10+650, cu suprafaţa de 15155 mp., din
care 7313 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+532, având suprafaţa
construită de 9 mp., C2 reprezintă culea podului de la km 10+653, având suprafaţa construită de
11 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 106L, km 10+650=>km 10+657. Construcția C1 - pod la km
10+653, având suprafața construită de 70 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul în suprafață de 100 mp se afla în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, în extravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - Tronson DJ 106L, km 10+657=>km 15+711, cu suprafaţa de 70212 mp., din
care 6810 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 10+653, având suprafaţa
construită de 11 mp., C2 reprezintă culea podului de la km 15+716, având suprafaţa construită de
8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş,
situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6.1 - Tronson DJ 106L, km 15+711=>km 15+721. Construcția C1 - pod la km
15+716, având suprafața construită de 83 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul
public, iar terenul in suprafața de 178 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN,
administrator MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - Tronson DJ 106L, km 15+721=>km 16+300, cu suprafaţa de 8423 mp., din
care 7843 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 15+716, având suprafaţa
construită de 8 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia
de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la
art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 127
Alba Iulia, 18 iunie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Spring - Ungurei - Roşia de
Secaş

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş, în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a
unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, și
înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, este cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 44.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 106L, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate, precum şi înscrierea categoriei de
folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestora.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 127 din 18 iunie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 12486/18 iunie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Spring - Ungurei - Roşia de
Secaş
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Drumul judeţean DJ 106L a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 44.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 106L,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 0+008(0+000)=>
km 0+104, din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Şpring, având suprafaţa totală identificată de 1494 mp, intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 0+104=> km
0+112 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Şpring, avînd suprafaţa construită de 46 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 0+112=> km
2+164 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Şpring, având suprafaţa totală identificată de 25239 mp, din care 22520
mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 2+164=> km
2+167 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Şpring, avînd suprafaţa construită de 18 mp., extravilan;

- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 2+167=> km
6+782 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Şpring, având suprafaţa totală identificată de 64571 mp, extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 6+782=> km
9+528 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Roşia de Secaş, având suprafaţa totală identificată de 36713 mp, din
care 18844 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 9+528=> km
9+536 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Roşia de Secaş, avînd suprafaţa construită de 51 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 9+536=> km
10+650 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Roşia de Secaş, având suprafaţa totală identificată de 15155 mp, din
care 7313 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 10+650=> km
10+657 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Roşia de Secaş, avînd suprafaţa construită de 70 mp., extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 10+657=> km
15+711 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Roşia de Secaş, având suprafaţa totală identificată de 70212 mp, din
care 6810 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 15+711=> km
15+721 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Roşia de Secaş, avînd suprafaţa construită de 83 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7 pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsonului DJ 106L, km 15+721=> km
16+300 din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Roşia de Secaş, având suprafaţa totală identificată de 8423 mp, din care
7843 mp., intravilan;
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”,
asupra acestor imobile.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, în
vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară, asupra
drumului județean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului Aiud,
pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren situat
administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud
și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate
Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun
imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud
și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba;
- raportul de specialitate nr. 12489/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Luând în considerare:
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 860 alin. 3 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009), republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al municipiului Aiud, pentru
transmiterea cotei de 1/2 părți asupra bunului imobil - teren intravilan în suprafață de 2335 mp
înscris în CF nr. 92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7,
judeţul Alba, din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al
municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean
Alba, în vederea edificării în comun a sediului „Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud”.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local
al municipiului Aiud, Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 128
Alba Iulia, 18 iunie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren
situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al municipiului Aiud și din
administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresată Consiliului
local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra bunului imobil - teren
intravilan în suprafață de 2335 mp înscris în CF nr. 92561 Aiud situat administrativ în
municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, judeţul Alba, din domeniul public al municipiului Aiud
și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea edificării sediului „Centrului Cultural
Liviu Rebreanu Aiud”.
Cultura, prin însuși natura și aspectele sale, încurajează diversitatea relațiilor interumane.
Pe măsură ce țările și națiunile se apropie tot mai mult unele de altele, dar totuși își
păstrează identitatea culturală, cultura este un domeniu în care se învață că diferențele culturale,
nu numai că trebuie acceptate, dar reprezintă o bogăție ce trebuie cultivată și prețuită. Conceptul
cultural poate deveni un „indicator de schimbare” a societății globale, de anticipare, evoluții și
schimbări prin deschiderea simbolică a relațiilor interstatale.
Cultura devine și trebuie considerată, astfel, ca o oglindă a societății, căci ea reprezintă
speranțele și perspectivele viitorului.
Aiudul, prin diversitatea culturală multietnică, este un pol catalizator nu doar în spațiul
cultural județean ci și național și european.
În sensul sprijinirii diversități multiculturale și etnice, precum și a eterogenezei profilului
educațional, profesional și etatea grupului țintă regăsite în proiectele culturale propuse a se
realiza în municipiul Aiud, este necesară edificarea unui Centru Cultural, care să ofere un spațiu
unic de manifestare a diversității.
În acest scop Consiliul local al municipiului Aiud a identificat terenul necesar edificării
obiectivului de investiții mai sus menționat.
Întrucât imobilul-teren se află în domeniul public al Municipiului Aiud şi în
administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, prin proiectul de hotărâre, propun
încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de
1/2 în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Județean Alba, în scopul
edificării în comun a obiectivului de investiții menționat.
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. 128 din 18 iunie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 12489 /18 iunie 2017
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de ½ părți asupra unui bun imobil – teren
situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al municipiului Aiud și din
administrarea Consiliului local al municipiului Aiud , în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresată Consiliului
local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra bunului imobil - teren
intravilan în suprafață de 2335 mp înscris în CF nr. 92561 Aiud situat administrativ în
municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, judeţul Alba, din domeniul public al municipiului Aiud
și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea edificării sediului „Centrului Cultural
Liviu Rebreanu Aiud”.
În acest sens Consiliul local al municipiului Aiud a identificat bunul imobil-teren situat
administrativ în municipiul Aiud, înscris în CF nr. 92561 Aiud, în suprafaţă totală de 2335 mp,
teren adecvat construirii unui sediu pentru Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud.
Conform prevederilor art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „trecerea unui bun din domeniul
public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul
public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului
local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public judeţean”.
Pentru realizarea în parteneriat a obiectivului de investiții menționat, imobilul – teren
unde urmează să se construiască sediul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, conform
legislației în vigoare, trebuie să fie în proprietatea celor două unități administrativ teritoriale, în
părți egale.
În consecință se impune însușirea cereri adresate Consiliului local al municipiului Aiud,
pentru transmiterea cotei de ½ părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în
municipiul Aiud, din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local
al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centrului Cultural Liviu Rebreanu
Aiud”
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi ale art. 9 alin. 4 din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, va permite încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului Aiud,
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea
Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea realizării în comun a Centrului Cultural Liviu Rebreanu
Aiud.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA
Șef Serviciu
Paul Silviu TODORAN
Întocmit: Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale
din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau
actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor
şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa “ordinară” din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea
şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de
Urbanism, pe anul 2019;
- raportul de specialitate nr. 12526/18 iunie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ţinând
cont
de
prevederile
Contractului
de
finanţare
nr.
68223/17.05.2019/12078/12.06.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale si
Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba, pentru Programul
privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a
regulamentelor locale de urbanism;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a
subvenţiilor de la bugetul de stat, în sumă de 690.987,00 lei, pentru elaborarea şi/sau actualizarea
Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe
anul 2019, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia, Unităților administrativ
teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete
și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 129
Alba Iulia, 18 iunie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 129/18 iunie 2019

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de
la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de
Urbanism, pe anul 2019

lei
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Denumire unitate administrativ
teritorială
TOTAL, din care:
Almașu Mare
Baia de Arieș
Berghin
Ciugud
Ciuruleasa
Doștat
Fărău
Gârbova
Gârda de Sus
Horea
Întregalde
Livezile
Lopadea Nouă
Mihalț
Mirăslău
Mogoș
Ocoliș
Pianu
Poiana Vadului
Ponor
Poșaga
Rădești
Râmeț
Roșia de Secaș
Săsciori
Scărișoara
Unirea
Vadu Moților
Valea Lungă
Vidra
Zlatna
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Program 2019
690.987,00
21.916,00
21.287,00
10.643,00
14.875,00
15.965,00
15.965,00
10.643,00
21.287,00
15.965,00
21.287,00
2.792,00
21.287,00
21.287,00
15.965,00
21.287,00
15.965,00
8.447,00
21.287,00
15.965,00
15.965,00
21.287,00
15.965,00
15.965,00
15.965,00
200.000,00
11.900,00
10.643,00
10.643,00
15.965,00
21.287,00
21.287,00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale
din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau
actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor
şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019

Planurile Urbanistice Generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru
întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi
reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv
infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de
dezvoltare a localităţilor.
Regulamentele Locale de Urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice
generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi
realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de bază al
realizării disciplinei în construcţii.
În acest scop, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita
alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, repartizează și comunică consiliilor
judeţene plafoanele aprobate pentru elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale ale localităţilor și a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente.
Pentru anul 2019, prin contractul de finanţare nr. 68223/17.05.2019/12078/12.06.2019
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și Unitatea
Administrativ Teritorială - Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea
planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism, Judeţului
Alba i-a fost alocată suma de 690.987,00 lei.
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. 129 din 18 iunie 2019.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 12526/18 iunie 2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale
din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau
actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor
şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice
care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi
a regulamentelor locale de urbanism.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP,
analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului
Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea
şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
aferente.
Ca urmare, Judeţul Alba a încheiat în data de 12 iunie 2019 cu Ministerul Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
Publice,
contractul
de
finanţare
nr.
68223/17.05.2019/12078/12.06.2019 pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea
planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism. Conform
prevederilor contractului menționat mai sus, suma alocată Județului Alba pe anul 2019 este de
690.987,00 lei, repartizată pe următoarele unităţi administrativ teritoriale:
-lei Nr.
Denumire unitate administrativ
Program 2019
crt.
teritorială
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TOTAL, din care:
Almașu Mare
Baia de Arieș
Berghin
Ciugud
Ciuruleasa
Doștat
Fărău
Gîrbova
Gîrda de Sus
Horea
Întregalde
Livezile
Lopadea Nouă
Mihalț
Mirăslău
Mogoș

690.987,00
21.916,00
21.287,00
10.643,00
14.875,00
15.965,00
15.965,00
10.643,00
21.287,00
15.965,00
21.287,00
2.792,00
21.287,00
21.287,00
15.965,00
21.287,00
15.965,00

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ocoliș
Pianu
Poiana Vadului
Ponor
Poșaga
Rădești
Rîmeț
Roșia de Secaș
Săsciori
Scărișoara
Unirea
Vadu Moților
Valea Lungă
Vidra
Zlatna

8.447,00
21.287,00
15.965,00
15.965,00
21.287,00
15.965,00
15.965,00
15.965,00
200.000,00
11.900,00
10.643,00
10.643,00
15.965,00
21.287,00
21.287,00

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 129 din data de 18 iunie 2019.
Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare
a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la
unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 12524/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele
măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
- Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
protecţia Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 123 alin. 1 și art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil
(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- 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;
- art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al
municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și
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 aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea
corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu
modificările şi completările ulterioare, până în data de 31 decembrie 2019.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 132
Alba Iulia, 18 iunie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora instituit în favoarea Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este unitate conexă a
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba cu personalitate juridică, finanţată de Consiliului
Judeţean Alba. Acest centru coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific
serviciile educaţionale realizate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar, participă la
formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de
învăţământ preuniversitar din judeţ, participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de
formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop, evaluează specialiştii care
oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice
precum şi mediatorii şcolari. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională ALBA
dezvoltă servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrul
Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj,
prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice
Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus.
Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, până în data de 31 decembrie 2019.
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. 132 din 18 iunie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 12524 / 18 iunie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare

Conform prevederilor art. 91 alineatul 1, lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului.
Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68
este proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 195 în Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba şi este în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform contractului de administrare
nr. 3965-2646/26.03.2013.
Imobilul este compus din: clădire edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă, având
suprafaţa construită de 757,55 mp şi teren aferent în suprafaţă de 911 mp, înscris în CF nr. 75437
Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1.
Întrucât din luna septembrie 2018 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
nu a mai putut funcţiona în imobilul Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a identificat 4 birouri care au fost puse la dispoziția
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în suprafaţă utilă totală de 45,75
mp în incinta sediului din Alba Iulia, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 68 , repartizate astfel:
o Birou P11, parter, S= 18 mp
o Birou P16, parter, S= 9,9 mp
o Birou P17, parter, S= 7,4 mp
o Birou E1 16, etaj 1, S= 7,4 mp.
Conform art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliile locale şi consiliile judeţene
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după
caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori
să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”, iar
potrivit prevederilor art. 867 alin. 1 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare) „dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a
Guvernului, a consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale”.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice
Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus,
cu o perioadă de 6 luni.
Predarea – preluarea imobilului menționat se va face pe bază de protocol, iar Contractul
nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean
Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba asupra imobilului,
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia,
b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68 se va modifica în mod corespunzător.

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi hotărăşte ca
bunurile ce aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor
publice, și art. 124 potrivit cărora consiliul judeţean poate da în folosinţă gratuită, pe termen
limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate
publică ori serviciilor publice va permite funcţionarea Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba într-un imobil optim.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş,
km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş,
km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”;
- raportul de specialitate nr. 12540/18 iunie 2019 al Direcției gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ținând cont de avizul favorabil nr. 2/14 iunie 2019 al Comisiei tehnico-economice,
constituite la nivelul Consiliului Județean Alba în scopul avizării documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii
existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și
a normativelor specifice în vigoare.
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 documentația tehnico-economică a investiției, faza Documentație de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ
106E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba” și indicatorii tehnico-economici
prevăzuți în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ
106E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”, în valoare de 742.264,32 lei, la
care se adaugă TVA în valoare de 139.806,97 lei, cu un total de 882.071,29 lei (inclusiv TVA),
din care C+M 585.286,07 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 111.204,35 lei, cu un total de
696.490,42 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică

și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 134
Alba Iulia, 18 iunie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 134/18 iunie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
„Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş,
km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”

Beneficiar: U.A.T. - JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Proiectant: S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L.
1. Indicatori economici:
 valoarea totală a investiţiei 742.264,32 lei, la care se adaugă TVA în valoare de
139.806,97 lei, cu un total de 882.071,29 lei (inclusiv TVA):
 din care C+M 585.286,07 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 111.204,35
lei, cu un total de 696.490,42 lei (inclusiv TVA).
 durata de execuție estimată: 4 luni.
2. Indicatori tehnici:
 Categoria funcțională a drumului pe care se află podul: Drum județean;
 Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală;
 Clasa tehnică: IV;
 Suprafața totală construită: 400mp;
 Schema statică: grinzi simplu rezemate;
 Lungimea și tipul grinzilor: fâșii cu goluri, L=13,60m;
 Numărul de deschideri și lumina lor: 2x12,50m;
 Lățimea părții carosabile: 7,00m (2x3,50m) m;
 Lățimea trotuarului: 2x1,00m;
 Lățimea totală între parapeți: 9,00m;
 Lățimea totală a podului: 9,50m;
 Lungimea podului: 28,40m (2x14,20);
 Clasa de încărcare: E A30-V80;
 Structura rutieră adoptată:
o izolație performantă;
o protecție hidroizolație de 3cm din BA8 ;
o strat asfaltic de 4 cm din BAP16;
o strat asfaltic de 4 cm din MAS16;
 Evacuarea apelor de pe pod se realizează la capătul podului;
 Parapet metalic pietonal cu L=56m.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş,
km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico-economice,
faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş, km 52+150
Dobra, Judeţul Alba”.
Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi
în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean
intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Podul peste Râul Sebeş, amplasat pe drumul judeţean DJ 106E: limita Judeţul Sibiu Dobra - Şugag, la km 52+150, se află în domeniul public al Judeţului Alba, aprobat prin H.G nr.
974/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi a municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, conform
H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi
a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, cu modificările şi completările
ulterioare. Drumul judeţean DJ 106E, face legătura cu municipiul Sebeş şi implicit cu
municipiul Alba Iulia, reşedinţă de judeţ, respectiv cu drumul naţional DN 7 şi apoi cu
municipiul Deva. Acest pod este de o importanţă vitală pentru locuitorii satului Dobra din
comuna Şugag, podul fiind unica soluţie de traversare a Râului Sebeş.
Deoarece asupra structurii de rezistenţă a podului nu au fost executate lucrări de reparaţii
capitale, iar lucrările de întreţinere efectuate nu au avut rezultatele aşteptate, în perioada
septembrie - octombrie 2018 a fost efectuată o expertiză tehnică din care rezultă că starea tehnică
a podului este nesatisfăcătoare și s-a propus reabilitarea și consolidarea lui pentru asigurarea
parametrilor necesari pentru un pod aferent unui drum județean.
Prin documentația elaborată, proiectantul a propus 2 (două) soluții de intervenție din care
beneficiarul a optat pentru soluția 1, prin care se propune consolidarea podului, mărirea părții
carosabile la lățimea de 7,00 m cf. Normativelor în vigoare și relocarea rețelelor de utilități
situate în aval de pod.
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean
DJ 106E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba” cuprinși în anexa - parte
integrantă a prezentului proiect de hotărâre, corespund nevoilor beneficiarului, iar durata de
realizare a investiției este estimată la 4 luni. Valoarea totală a investiției este de 882.071,29 lei
(inclusiv TVA), din care C+M 696.490,42 lei (inclusiv TVA).
Prin consolidarea podului, se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile
actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor, reducerea costurilor de transport, creşterea siguranţei
circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului.
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 hotărâre ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 134 din 18 iunie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția gestionarea patrimoniului
Nr. 12540 din 18.06.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş,
km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”
Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi
în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului
Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante
legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună, iar administrarea lor se asigură de către consiliile județene,
excepție făcând sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților
urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în
administrarea consiliilor locale respective.
Podul peste râul Sebeş, amplasat pe drumul judeţean DJ 106E: limita jud. Sibiu - Dobra –
Sugag, la km 52+150, se află în domeniul public al judeţului Alba, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 974/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi a
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean
Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice,
cu modificările şi completările ulterioare.
Regimul tehnic: podul peste râul Sebeş este amplasat pe drumul judeţean DJ 106E, la km
52+150, la intersecţia cu DN 67C, drum care face legătura cu municipiul Sebeş şi implicit cu
municipiul Alba Iulia, reşedinţă de judeţ, respectiv cu drumul naţional DN 7 şi apoi cu
municipiul Deva. Acest pod este de o importanţă vitală pentru locuitorii comunei Şugag, podul
fiind unica soluţie de traversare a râului Sebeş.
Schema statică a podului este fâşii cu goluri din beton precomprimat, simplu rezemate pe
cele două deschideri. Acesta are o lungime de 28,4 m, laţimea părţii carosabile de 5,9 m, cu
trotuare cu lăţime de 1 m pe ambele părţi ale carosabilului şi două grinzi parapet pietonal cu
lăţimea de 0,20 m fiecare. Albia este neamenajată, taluzurile acesteia fiind pline de vegetaţie.
Podul este în aliniament şi face un unghi de 900 faţă de direcţia de scurgere a râului Sebeş.
Deoarece asupra structurii de rezistenţă a podului nu au fost executate lucrări de reparaţii
capitale, iar lucrările de întreţinere efectuate nu au avut rezultatele aşteptate, în perioada
septembrie- octombrie 2018 a fost efectuată o expertiză tehnică din care rezultă că starea tehnică
a podului este nesatisfăcătoare și s-a propus reabilitarea și consolidarea lui pentru asigurarea
parametrilor necesari pentru un pod de drum județean.
În urma procedurii de achiziție privind încheierea contractului de servicii pentru
elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI, societatea S.C. GG Tehnic Proiect
S.R.L. a elaborat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție.
Prin documentația elaborată, proiectantul a propus 2 (două) solutii de intervenție din care
beneficiarul a optat pentru soluția 1, prin care se propune consolidarea podului, mărirea părții
carosabile la lățimea de 7,00m cf. Normativelor în vigoare și relocarea rețelelor de utilități
situate în aval de pod, soluție care constă în următoarele:
Suprastructură

- demolarea căii pe zona carosabilă și pe trotuare, demolarea parapetului pietonal, a grinzii
parapetului, precum și demolarea elementelor prefabricate de trotuar;
- reparații locale la nivelul bulbilor din beton armat dintre fășii și a grinzilor de
monolitizare transversal de la capătul fășiilor;
- la intradosul fășiilor cu goluri, pe zonele deteriorate cu beton degradat sau cu strat de
acoperire insuficient se vor executa reparații cu mortare special;
- montarea elementelor de legătură la partea superioară a grinzilor prefabricate;
- realizarea de găuri de aerisire la intradosul fășiilor;
- execuția unei plăci de suprabetonare din beton armat clasa C30/37 cu următoarele
dimensiuni: lățimea totală 9,50 m, parte carosabilă 7,00m (2x3,50), trotuare pietonale
2x1,00m, grinda parapet pentru pozarea parapetului pietonal 2x0,25 m. Placa de
suprabetonare va fi realizată cu pantă transversală și va avea grosimea de minim 13,0
cm;
- refacerea căii de rulare peste placa de suprabetonare, aceasta fiind alcătuită dintr-o
izolație performantă, protecție hidroizolație din BA8 3cm, un strat asfaltic de 4 cm
BAP16 și un strat asfaltic de 4 cm MAS16;
- evacuarea apealor de pe pod se realizează la capătul podului;
- se va realiza un parapet pietonal nou.
Infrastructură
- cămășuire elevație pilă și culee;
- reparații cu mortare speciale a culeilor;
Zona de racordare și rampe de acces pe pod
- profilul longitudinal al drumului, în zona podului nou, urmărește profilul actual al
drumului;
- pentru amenajarea rampelor de acces pe pod s-au prevăzut reprofilarea drumului prin
frezarea acestuia și așternerea a 2 straturi asfaltice identice cu cele de pe partea
carosabilă;
- racordarea podului cu terasamentele se va realiza prin intermediul unor aripi noi din
beton armat;
Amenajare albie
- realizarea unor pinteni și rizberme din bolovani în amonte și aval de pod;
- curățarea și igienizarea albiei în zona podului.
În urma analizei documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, s-a constatat că aceasta
este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, a normativelor specifice în vigoare și a concluziilor din
expertiza tehnică.
Documentația a fost verificată conform Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie
1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
Conform art. 9, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare”. Art.
44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de
investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum
şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de
autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.
Documentaţia are avizul favorabil al comisiei de avizare a documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii
existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba, numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba nr.
196/2017
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare pod pe drumul judeţean
DJ 106E peste râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba" sunt cuprinși în Anexa nr.1,
parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.

Durata de realizare a investiției este estimată la 4 luni, având indicatorii tehnicoeconomici prezentați în anexă.
În conformitate cu parte financiara a documentației D.A.L.I. și a devizului general,
valoarea totală a investiției este de 882.071,29 lei (inclusiv TVA), din care C+M 696.490,42 lei
(inclusiv TVA).
Față de cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare proiectul de
hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
ing. Floare PERŢA

Întocmit: Monica CRISTEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;
- raportul de specialitate nr. 12698 din 19 iunie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 1729 din 11 iunie 2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 11991 din 11 iunie 2019;
Ţinând cont de avizul nr. _____ al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. _____.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 46/28 februarie 2019 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică:
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 136
Alba Iulia, 19 iunie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 136/19 iunie 2019

STAT DE FUNCȚII
al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Nr.crt.

Denumirea funcţiei

1

Director executiv

2

Şef birou

Clasa

Gradul
profesional

Numărul
de posturi
1

Biroul de Evidenţă a Persoanelor
1

Compartiment evidenţa persoanelor
3-4
Inspector
I
Superior
2
5
Consilier juridic
I
Asistent
1
6
Consilier
I
Debutant
1
Compartiment informatică
7
Consilier
Superior
1
Biroul Stare Civilă
8
Şef birou
1
9
Consilier
I
Superior
1
10 -12 Inspector
I
Superior
3
13
Inspector
I
Principal
1
14
Inspector
I
Asistent
1
15
Inspector
I
Debutant
1
Compartiment financiar-contabil, resurse umane, achiziţii şi relaţii publice
16 -17 Consilier
I
Superior
2
18
Inspector
I
Principal
1
19
Consilier
I
Debutant
1
Biroul Admnistrativ
20
Şef birou
1
21
Consilier debutant
1
22
Arhivar IA
1
23
Îngrijitor
1
24-25 Şofer I
2
TOTAL
25

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba este instituţie publică, de interes
judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba. Prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 46/28 februarie 2019 a fost aprobat statul de funcții al Direcţiei Publică
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a solicitat prin adresa nr.
1729/11 iunie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11991 din 11 iunie
2019, modificarea statului de funcții, în sensul transformării a două funcţii publice ca urmare a
promovării în grad professional de către titularii acestora şi transformării gradului profesional al unei
funcției publice vacante în gradul profesional debutant, pentru o mai mare adresabilitate în momentul
scoaterii la concurs.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare, “structura organizatorica, statul de functii, numărul de personal şi
regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, …, se
stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene, …, cu avizul Direcţiei”. Pentru aprobarea
modificării statului de funcţii este necesar avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.
Potrivit art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea
organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor
publice de interes județean, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu
nr. 136/19 iunie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 12698/19.06.2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 46/28 februarie 2019.
Prin adresa nr. nr. 1729/11 iunie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 11991 din 11 iunie 2019 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba solicită
modificarea statului de funcţii aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
46/28 februarie 2019.
Modificarea solicitată de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba
constă în: transformarea funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul
Biroului Stare Civilă, în inspector, clasa I, gradul profesional principal, în urma promovării în grad
profesional, transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din
cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții și Relații Publice, în
consilier, clasa I, gradul profesional superior, în urma promovării în grad profesional, precum şi în
transformarea funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din
cadrul cadrul Biroului Stare Civilă, în inspector, clasa I, gradul profesional debutant, pentru
îndeplinirea atribuțiilor de stare civilă care s-au modificat și au crescut ca volum.
Potrivit art. 107 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statultul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia
de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare
dintre următoarele situaţii:
a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici;
b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o
funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat
pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” Astfel în situaţia dată
nu este necesar avizul AgenţieiNaţionale a Funcţionarilor Publici.
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are “atribuţii
privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama,
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome
de interes judeţean”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport
de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, înregistrat cu nr. 136/19 iunie
2019.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia Suciu
Întocmit,
Ioana Silvia Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- raportul de specialitate nr. 12815/21 iunie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 64 alin. 2 şi art. 107 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliul Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/28 februarie 2019 își
încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor,
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 137
Alba Iulia, 21 iunie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 137/21 iunie 2019

STATUL DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

Nr. crt.
Denumirea funcţiei
Număr posturi
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
1
Preşedinte
1
2-3
Vicepreşedinte
2
4
Secretar al judeţului
1
5
Administrator public
1
CABINETUL PREȘEDINTELUI
6-9
Consilier
4
BIROUL RESURSE UMANE
10
Şef birou
1
11-14
Consilier, grad profesional superior
4
15
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
16
Șef birou
1
17-21
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
22-23
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
24
Şef serviciu
1
25
Inspector de specialitate gradul I A
1
26
Inspector de specialitate gradul I
1
27
Referent IA
1
28-30
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
31
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
10
32-41
42
Muncitor calificat I
1
43
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
44
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
45
Şef serviciu
1
46-50
Consilier juridic, grad profesional superior
5
51-52
Consilier juridic, grad profesional principal
2
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Consilier, grad profesional superior
5
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL
58
1
Consilier, grad profesional superior
59
1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
53-57

62-63

2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
64
Director executiv
1
65
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
66-71
Consilier, grad profesional superior
6
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
72
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
73
Inspector, grad profesional superior
1
74-75
Consilier, grad profesional superior
2
Programe şi guvernanţa corporativă
76-78
Consilier, grad profesional superior
3
79
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
80
Şef serviciu
1
81-85
Consilier, grad profesional superior
5
86
Consilier, grad profesional principal
1
87
Inspector de specialitate gradul I
1
SERVICIUL BUGET VENITURI
88
Şef serviciu
1
Buget
89-91
Consilier, grad profesional superior
3
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
92-94
Consilier, grad profesional superior
3
95
Consilier juridic, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
96
Şef serviciu
1
97-101
Consilier, grad profesional superior
5
102
Consilier, grad profesional principal
1
103
Consilier, grad profesional asistent
1
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
104
Director executiv
1
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
105
Şef serviciu
1
Administrare drumuri judeţene
106-110
Consilier, grad profesional superior
5
111
Consilier, grad profesional principal
1
112
Consilier, grad profesional asistent
1
113
Referent de specialitate, grad profesional superior
1
114
Referent IA
1
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
115-116
Consilier, grad profesional superior
2
117-118
Referent IA
2
Întreţinere drumuri judeţene
119
Inspector de specialitate gradul IA
1
120-123
Muncitor calificat I
4
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ
124
Şef serviciu
1

125-130
131

Consilier, grad profesional superior
6
Expert gradul IA
1
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
132-133
Consilier, grad profesional superior
2
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
134
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
135-137
Consilier, grad profesional superior
3
138
Consilier, grad profesional principal
1
139
Consilier, grad profesional asistent
1
140
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
141-143
Consilier, grad profesional superior
3
144
Consilier, grad profesional asistent
1
145
Inspector de specialitate gradul IA
1
146
Inspector de specialitate gradul I
1
Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural
147-148
Consilier, grad profesional superior
2
149
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
150
Şef serviciu
1
Investiţii
151-153
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
154-155
Consilier, grad profesional superior
2
156
Inspector, grad profesional superior
1
157
Consilier, grad profesional principal
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
158
Şef birou
1
159-160
Consilier, grad profesional superior
2
161
Consilier, grad profesional superior (Câmpeni)
1
162
Inspector de specialitate gradul IA
1
163
Inspector de specialitate gradul I
1
BIROUL TURISM
164
Şef birou
1
165
Consilier, grad profesional superior
1
166
Inspector, grad profesional superior
1
167
Consilier, grad profesional asistent
1
168
Inspector, grad profesional asistent
1
169
Inspector de specialitate gradul IA
1
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier,
grad profesional principal
171
1
Consilier,
grad
profesional
asistent
172
1
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier, grad profesional asistent
176
1

177
178
179
180

1-3
4

Consilier, grad profesional debutant
Arii protejate
Inspector de specialitate gradul IA
Inspector de specialitate gradul I
Inspector de specialitate gradul II
TOTAL
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

1
1
1
1
180
3
1
4
184

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 2019 privind aprobarea
reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. Numărul de posturi
aprobat a fost de 184 posturi, din care 180 posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Alba și 4 pentru managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea consiliului
județean.
Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea statului de funcţii în sensul
transformării unei funcții publice ocupate, ca urmare a promovării în grad profesional a
titularului acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, prin proiectul de hotărâre se propune şi transformarea unei funcţii publice
vacante, pentru o mai mare adresabilitate în momentul scoaterii la concurs, dar și pentru a putea
acoperi deficitul de personal din Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării
contractelor.
Urmare a celor prezentate mai sus propun aprobarea modificării statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Potrivit prevederilor art. 104 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit.
c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care prevede faptul că organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate se aprobă prin hotărâre a consiliului
judeţean, și ale prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 137 din 21 iunie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 12815/21.06.2019
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul județean are
“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 137 din 21 iunie 2019 s-au propus
modificări la statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
I. Transformarea funcției publice de execuţie de consilier juridic, gradul profesional
asistent de la Serviciul juridic contencios din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică în
funcția publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal ca urmare a
susținerii şi promovării examenului de promovare în grad profesional imediat superior, a unui
funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, examen
organizat în conformitate cu prevederile art. 125 și art. 126 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 64 alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată cu modificările și completările ulterioare: ”Promovarea în funcţia publică de
execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin
concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile şi instituţiile publice, prin
transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau
examenului”.
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiţi din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”.
II. Transformarea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior de la
Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor din cadrul Direcţiei
dezvoltare şi bugete în consilier, grad profesional asistent.
Articolul 107 alin. 2 lit. b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că „autorităţile şi instituţiile
publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, în [..] situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie
publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în
fondurile bugetare anuale alocate”, astfel în această situaţie nu este necesar avizul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba
Consiliul Județean Alba convocat în ședința „ordinară” din luna iunie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei
economico-militară a Județului Alba;
- raportul de specialitate nr. 12831 din 21 iunie 2019 al Structurii de securitate la proiectul
de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba;
- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba nr. 198/AB din 11
iunie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12767/20 iunie 2019.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare, republicată;
- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei
economico-militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G.
nr.1174/2011.
- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr.215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba,
document care are atribuit nivel de clasificare secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 1a),
1b), 2c), 3, 5, 8e), 10), 11), 12), 14), 16) se modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu
anexele la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Structura de securitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre (cu excepția anexelor)
se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administraţie publică, Biroului resurse umane și Structurii de securitate din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Art. 4. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 138
Alba Iulia, 21 iunie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei
economico-militară a Județului Alba

Prin H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și
actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București a
fost stabilită în sarcina consiliilor județene, ca împreună cu structurile teritoriale pentru probleme
speciale, să actualizeze anual, respectiv până la sfârșitul semestrului I, monografia economicomilitară a județului.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din acest act normativ proiectul monografiei cuprinde
principalele date și informații referitoare la: istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale;
structura demografică şi fondul de locuinţe; reţeaua hidrografică; sursele de apă potabilă şi
industrială; fondul forestier; reţelele rutiere; reţelele de cale ferată; lucrările de artă; reţelele de
comunicaţii; reţelele de energie electrică; operatorii economici; spaţiile de depozitare; unităţile
de cazare şi alimentaţie publică; instalaţiile de transport pe cablu; unităţile de asistenţă medicală;
conductele magistrale de transport; mijloacele de transport şi utilajele de construcţii;
aeroporturile şi porturile; instituţiile de învăţământ; editurile şi tipografiile; fondul de adăpostire
şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă.
Monografia economico-militară a Județului Alba a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 93 din 26 mai 2016.
În perioada mai - iunie, anul curent, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale – Județul Alba, au fost făcute demersurile necesare obținerii, de la unitățile
administrativ-teritoriale și de la agenții economici din județ, a datelor necesare actualizării
monografiei.
Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. d și art.
91 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
Monografiei economico-militare a Județului Alba, înregistrat cu nr. 138 din 21 iunie 2019.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
STRUCTURA DE SECURITATE
NR. 12831/21.06.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. d) din Legea apărării naționale nr. 45/1994, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. f) din Legea nr. 477/2003 privind
pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările
ulterioare și ale art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei
economico-militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H.G. nr.
1174/2011, Consiliul Județean Alba, cu sprijinul S.T.P.S. Alba, trebuie să actualizeze
”Monografia economico-militară a județului Alba”.
Datele necesare actualizării monografiei au fost transmise de către unitățile administrativ
teritoriale ale județului și de către agenții economici din județ, Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale Alba, care a întocmit proiectul de actualizare a monografiei economicomilitară a județului Alba.
Actualizarea presupune modificarea următoarelor anexe:
Anexa nr. 1a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă”, 1 exemplar cu 9 file;
Anexa nr. 1b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Structura populaţiei pe etnii”, 1 exemplar cu 3 file;
Anexa nr. 2c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Rețele de canale artificiale”, 1 exemplar cu 3 file;
Anexa nr. 3) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Surse de apă potabilă și industrială”, 1 exemplar cu 3 file;
Anexa nr. 5) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Rețele rutiere”, 1 exemplar cu 13 file;
Anexa nr. 8e) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Structuri de comunicații poștale”, 1 exemplar cu 6 file;
Anexa nr. 10) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Operatori economici”, 1 exemplar cu 95 file;
Anexa nr. 11) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Spaţii de depozitare”, 1 exemplar cu 13 file;
Anexa nr. 12) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Unităţi de cazare şi alimentaţie publică”, 1 exemplar cu 10 file;
Anexa nr. 14) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Unităţi de asistenţă medicală”, 1 exemplar cu 33 file;
Anexa nr. 16) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– „Mijloace de transport şi utilaje de construcţii”, 1 exemplar cu 22 file;
Conform Instrucțiunii nr. 29/2012 emisă de Ministerului Administrației și Internelor,
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Monografia economicomilitară este un document clasificat, la nivelul secret de serviciu motiv pentru care procedura de
actualizare a Monografiei trebuie să respecte legislația privind protecția informațiilor clasificate.
Astfel Monografia economico-militară se mânuiește, gestionează și se păstrează în
conformitate cu prevederile: H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu,
cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările
ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Membru structura de securitate,
Membru structura de securitate,
Șef birou,
Consilier superior
Suciu Horaţiu Zaharia
Anca Alexandra Mureșan

