
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din 

administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului 

Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea 

transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local 

al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind încuviințarea 

cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a 

unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului 

Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017 privind 

transmiterea temporară, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a bunului imobil-teren, situat 

administrativ în comuna  Galda  de Jos, județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de 

Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de 

folosință „DRUM”, din domeniul public al comunei Galda de Jos, județul Alba, și din 

administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, județul Alba, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării, în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28.09.2017 privind încuviințarea cereri adresate 

Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil-teren, 

din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de 

Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 cu privire la aprobarea 

preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 2020 privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii 

imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al 

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 27/25 mai 2020 privind 

aprobarea prelungirii transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de 

Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22
1
 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea transmiterii bunului imobil – teren situat administrativ în 

comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în 

suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al 

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor 

de reabilitare și modernizare.  

Art. 2. După recepţia finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare, imobilul - teren 

identificat la art. 1 se retransmite Consiliului  Local al Comunei Galda de Jos. 

Art. 3. Predarea, respectiv preluarea, bunul imobil - teren menționat  la art. 1 se va face 

pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către Consiliul Județean Alba  

cât și la preluarea de către Consiliul Local al Comunei Galda de Jos, după recepția finală a 

lucrărilor de reabilitare și modernizare. 

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 general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                         Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 107 

Alba Iulia, 25  mai 2020 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ: Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii  

 Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 11778 din 25 mai  2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - teren,  

categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al  

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba  

până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea preluării temporară în 

administrarea Consiliul Județean Alba  a bunului imobil – teren situat administrativ în comuna 

Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 

5597 mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda 

de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare.   

 

 II. Descrierea situaţiei actuale   
În comuna Galda de Jos a fost finalizată construcţia Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Alba din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Mediu, 

Axa prioritară 2). Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de 

mediu şi a celor operaţionale asociate generării deşeurilor, care va îmbunătăţi condiţiile de viaţă 

ale cetăţenilor judeţului Alba. 

Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Alba, din Galda de 

Jos se face din drumul naţional DN 1 şi drumul judeţean DJ 107H. Pentru locuitorii din zona 

Apuseni şi cei din Ighiu şi Cricău, Consiliul Judeţean Alba a identificat o rută care scurtează  

accesul la Centrul de deşeuri cu aproximativ 10 Km şi anume bunul imobil - teren situat 

administrativ în comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, aflat în domeniul public al 

comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului Local Galda de Jos.  

Prin Hotărârea  Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017, respectiv 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 a fost transmis în administrarea 

Consiliului Județean Alba, din administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pe o 

perioadă de 2 (doi) ani,  bunul imobil-teren, situat administrativ în comuna  Galda  de Jos, 

județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de folosință „DRUM”, în vederea reabilitării. 

 Întrucât atribuirea contractului de lucrări încă nu a fost finalizat, din cauza complexității 

achiziționării acestor lucrări, se impune prelungirea termenului de administrare a imobilului –

teren, categoria de folosință – drum, de către Consiliul Județean Alba, până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare.   

Consiliului Județean Alba, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 

2020, a solicitat prelungirea duratei dreptului de administrare asupra imobilului descris anterior, 

iar prin Hotărârii Consiliului Local nr. 27/25 mai 2020  Consiliul Local al Comunei Galda de Jos  

a aprobat prelungirea transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  

în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind 

încuviințarea cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea 



temporară a unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din 

administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 cu privire la aprobarea 

preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 2020 privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii 

imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al 

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 27/25 mai 2020 privind 

aprobarea prelungirii transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de 

Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

- art. 22
1
 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 



Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 107 din 25 mai 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 11811 din 25  mai 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din 

administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului 

Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 27 mai 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 28 mai 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 107/25 mai 2020 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria 

de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare;  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 11812 din 25 mai  2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de 

folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare 

 

 

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea temporară în administrarea 

Consiliul Județean Alba  a bunului imobil – teren situat administrativ în comuna Galda de Jos,  

înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, 

categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local Galda de Jos  în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare.   

În comuna Galda de Jos a fost finalizată construcţia Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Alba din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Mediu, 

Axa prioritară 2). Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de 

mediu şi a celor operaţionale asociate generării deşeurilor, care va îmbunătăţi condiţiile de viaţă 

ale cetăţenilor judeţului Alba. 

Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Alba, din Galda de 

Jos se face din drumul naţional DN 1 şi drumul judeţean DJ 107H. Pentru locuitorii din zona 

Apuseni şi cei din Ighiu şi Cricău, Consiliul Judeţean Alba a identificat o rută care scurtează  

accesul la Centrul de deşeuri cu aproximativ 10 Km şi anume bunul imobil - teren situat 

administrativ în comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, aflat în domeniul public al 

comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului Local Galda de Jos. 

În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru realizarea de lucrări 

de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi 

preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea 

acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul județean Alba  poate prelua în 

administrare, temporar, bunul imobil – teren, categoria de folosință drum, situat administrativ în 

comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în 

suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, în vederea realizării unor lucrări de 

reabilitare și modernizare. 

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 7 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „la recepţia lucrărilor vor 

fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să 

preia în administrare sectorul de drum”, din comisia de recepție a lucrărilor de reabilitare și 

modernizare a tronsonului de drum județean identificat mai sus, vor face parte și reprezentanți ai  

Consiliului Local Galda de Jos. 

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 8 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a 

lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei 

publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare 

a bunul imobil – teren, categoria de folosință drum identificat mai sus, acesta va reveni în 

administrarea Consiliului Local Galda de Jos. 

Prin Hotărârea  Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017, respectiv 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 a fost transmis în administrarea 

Consiliului Județean Alba, din administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pe o 



perioadă de 2 (doi) ani,  bunul imobil-teren, situat administrativ în comuna  Galda  de Jos, 

județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de folosință „DRUM”, în vederea reabilitării. 

 Întrucât atribuirea contractului de lucrări încă nu a fost finalizat, din cauza complexității 

achiziționării acestor lucrări, se impune prelungirea termenului de administrare a imobilului –

teren, categoria de folosință – drum, de către Consiliul Județean Alba, până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare.   

Consiliului Județean Alba, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 

2020, a solicitat prelungirea duratei dreptului de administrare asupra imobilului descris anterior, 

iar prin Hotărârii Consiliului Local nr. 27/25 mai 2020  Consiliul Local al Comunei Galda de Jos  

a aprobat prelungirea transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  

în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și  art. 297  și urm. din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat 

de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba prelungirea preluării temporară în 

administrarea Consiliul Județean Alba a bunului imobil – teren situat administrativ în comuna 

Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 

5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, până la finalizarea lucrărilor de  reabilitare și 

modernizare. 
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