
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 

al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ, în luna noiembrie 2020; 

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

bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 

februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificarile si 

completarile ulterioar; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  

 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 și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  pe anul 2020,cu modificările și completările ulterioare se rectifică, după 

cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă 

de 635.312,95 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat,  pe anul 2020, în sumă 

de 341.320,02 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 192.568,52 mii lei. 

                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 148.751,50 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 333.616,15 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



                   (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 287.570,19 mii 

lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 46.045,96 mii 

lei”. 

4. Alineatul 1 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 40.243,92 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 1.428,00 mii lei”. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, rectificate  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 450,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Se aprobă credite de angajament în sumă de 186,00 mii lei”. 

7. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „b” şi 

vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 

2020, se stabilesc în sumă de 10.805,34 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2)  Cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba Iulia, rectificate, sunt în suma de 179,75 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

8. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 31.939,81 mii lei,  astfel: 

a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        26.490,04 mii lei 

b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 5.188,77 mii lei 

c.) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                     261,00 mii lei                                                    

Creditul de angajament este în sumă de 7.531,21 mii lei”. 

9. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 11. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.541,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat, pe anul 

2020, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 81.112,06 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 18. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 2.800,33 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”.Se aproba credite de angajament in suma de 1.563,10 mii lei. 

12. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 292.500,65 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 

60.331,49 mii lei”. 

13. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 21.249,58 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 



14. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 28 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.949,66 mii lei si credit de angajament in suma 

de 875,49 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                             (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național 

al Unirii Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

15. Alineatele 1 şi 2 ale  articolului 30 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat,  pe anul 2020, pentru 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 4.830,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, rectificat pe anul 2020, conform anexei nr. 27„a”- parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al 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; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

Nr. 246 

Alba Iulia, 2 noiembrie 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 dezvoltare şi bugete 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 dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii  

Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, 

mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi 

relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  24325/2 noiembrie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere: 

 analiza execuţiei bugetare la data de 31.10.2020; 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba şi ale  ordonatorilor terţiari de credite. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale 

ordonatorilor terţiari de credite, şi ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, pentru Centrul de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba (activitatea Învăţământ), Serviciul Public Judeţean 

Salvamont - Salvaspeo Alba, Centrul Militar Judeţean Alba, Activitatra „Sănătate”, Biblioteca 

Judeţeană Lucian Blaga Alba Iulia, Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba,  Activitatea Mediu, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia  şi 

implicit rectificarea  bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi 

bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2020. 

Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 s-a aprobat 

bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

 - O.U.G. nr. 50/2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

  

 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, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 246 din 2 noiembrie 2020. 

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. 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  24326/2 noiembrie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

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, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului 

Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

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

până în data de 2 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

ședinţei „ordinară” care va avea loc în data de 5 noiembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 246/2 noiembrie 2020 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020.  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 

formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.5/2020 privind 

bugetul de stat pe anul 2020 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică la partea de venituri având în vedere 

următoarele:   

 analiza execuţiei bugetare la data de 30.10.2020 conform căreia se constată încasări peste 

nivelul prognozat la unele categorii de venituri, sens în care se majorează veniturile proprii 

ale judeţului cu suma de 15,00 mii lei la indicatorul 30.02.01 “Venituri din amenzi şi alte 

sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale”,  

 

La partea de cheltuieli bugetul local pe anul 2020 se rectifica având în vedere cele 

menţionate la partea de venituri precum şi tinand cont de :  

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

respectiv nota de fundamentare nr. 23752/27.10.2020 a Serviciului Administrativ,  nota de 

fundamentare nr.23867/28.10.2020 a Serviciului Mediu, nota de fundamentare nr. 

23893/28.10.2020 a Biroului Resurse Umane, respectiv ale ordonatorilor tertiari: nota de 

fundamentare nr.635/26.10.2020 a Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba 

Iulia, nota de fundamentare nr. A1810/30.10.2020 a Centrului Militar  Judeţean Alba, nota de 

fundamentare nr. 1123/30.10.2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională,  nota de fundamentare nr.4433/28.10.2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia, nota de fundamentare nr.16301/29.10.2020 a Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, 

şi reevaluarea necesarului cheltuielilor bugetare necesare pentru buna funcţionare a activităţii 

acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, sens în 

care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi executive”, 55.02 

„Tranzactii privind datoria publica”, 65.02 „Invatamant” 60.02 “Aparare”, 66.02 “Sănătate”, 

67.02 „Cultură, recreere şi religie”, 68.02 „Asistenta sociala”, 74.02 „Protectia mediului”. 

 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2020 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de                              

11.155 mii lei. Rectificarea la partea de venituri vizează: 

 suplimentarea subventiilor din bugetul local pentru cheltuieli curente, urmare a 

notei de fundamentare nr. 2907/30.10.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, 

 diminuarea subventiilor din bugetul local pentru cheltuieli curente urmare a notei 

de fundamentare nr.1547/28.10.2020 a Centrului de Cultura Augustin Bena Alba 

Iulia 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu Casele de asigurări sociale 

de sănătate şi a veniturilor din contractele încheiate cu Direcţiile de sănătate 

publică din sume alocate de la bugetul de stat, urmare a notei de fundamentare 

nr.19486/29.10.2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020 se rectifică ca urmare a influenţei de la partea de 



venituri, precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare ca urmare a notei de fundamentare   nr. 

5428/27.10.2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.  

 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Biblioteca 

Judeteana Lucian Blaga Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia si Centrul de Cultura 

Augustin Bena Alba Iulia. 

 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ____ din 2 noiembrie 2020. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 













































































































































































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație  

de 7,5 To cu excepția riveranilor pe unele sectoare de drumuri  județene  

administrate de Consiliul Județean Alba  

 

 

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

Luând în dezbatere: 

         - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții 

temporare parțiale de circulație de 7,5 To cu excepția riveranilor pe unele sectoare de drumuri  

județene administrate de Consiliul Județean Alba;  

         - solicitarea nr. 23925/DGP/IX/H.2/29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Alba 

adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

         - avizul nr. 27107/228 din 2 noiembrie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2433/2 

noiembrie 2020;            

 Având în vedere prevederile: 

             - art. 173 alin. 1, art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f din 

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

 - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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; 

 - 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 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

           - STAS SR 1848  Semnalizare rutieră - Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră; 

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 completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

            Art. 1. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație de 7,5 To cu 

excepția riveranilor pe unele sectoare de drumuri  județene administrate de Consiliul Județean 

Alba  prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2.  Pot circula fără restricții pe sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor, 

următoarele categorii de vehicule: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care 

aparțin administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 

d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților 

economici care fac servicii de expediții și curierat; 

e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 

 



 

 

f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, 

protecției civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale, 

Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților 

speciale ale S.R.I. şi S.P.P., aflate în misiune, etc); 

      g.) cele aparținând, sau care prestează servicii în favoarea lăcașurilor de cult (biserici, 

mănăstiri) justificate pe bază de documente care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru 

respectiv;  

      h.) cele care transportă produse alimentare; 

      i.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții 

de  deszăpezire asupra drumului; 

      j.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 

     k.) vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe 

razele administrativ teritoriale cu acces la sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor, dar 

justificate numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care reiese în clar că punctul de 

încărcare/descărcare este situat pe sectorul restricționat; 

      l.) vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din 

construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu 

legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce 

își desfășoară activitățile pe razele administrativ-teritoriale cu acces la drumurile județene supuse  

restricțiilor și unde în document este indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și 

domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.  

      m.) vehicule nominalizate care prestează lucrări de întreținere și/sau investiții pentru 

rețeaua de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Alba, dar justificate pe bază de 

documente care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru respectiv.  

      n.) vehicule nominalizate care prestează servicii de deszăpezire în favoarea operatorului, 

cu care Consiliul Județean Alba are încheiat contract de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor 

județene. 

      o.) vehiculele cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice, 

vehiculele fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din construcție 

de pe razele administrativ-teritoriale cu acces la sectoarele drumurilor județene supuse 

restricțiilor (riveranii), sunt exceptate de restricția impusă, dar au obligația de a respecta 

prevederile art. 41 alin. 1-34 și art. 42 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

      Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri, alte dispoziții contrare cuprinse în alte 

hotărâri ale Consiliului Județean Alba, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 12 noiembrie 2020. 

            Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului 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, Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, autorităţilor administraţiei publice locale 

nominalizate în anexă, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                 Avizat pentru legalitate  

                     PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL   

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 247 

Alba Iulia, 3 noiembrie  2020 

http://www.cjalba.ro/


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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare:  

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, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, 

mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Anexa  la Proiectul de hotărâre 

a Consiliului Județean Alba nr. 247  din 3 noiembrie 2020 
 

 

Sectoarele de drumuri  județene asupra cărora se instituie 

restricții temporare, parțiale de circulație cu excepția riveranilor  

 

 

1. DJ705B:  

DN7(Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A) 

 

        - de la km 6+548 până la km 12+148 pe distanţa de 5+600 km între (intersecție cu DJ704A) 

și (intersecție cu DJ107A) Vurpăr; 

        Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, pot fi: 

 traseul drumului național  DN7(Sebeș) - DN67C (Sebeș); 

 traseul  autostrăzii A1 cu nodurile rutiere Sebeș Vest - Sebeș Nord - Sebeș Sud; 

 traseul drumului național  Alba Iulia - DN1/DN7 – Sebeș. 

 

2. DJ 107B: 

DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț -  

- Colibi - Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu 

 

         - de la km 17+800 până la km 22+000 pe distanta de 4+200 km între (intersecție cu DJ107) 

extravilan Roșia de Secaș și Limită județul Sibiu; 

       Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național  DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - A1 (limită Județul Sibiu); 

          - de la km 0+000 până la km 7+300 pe distanţa de 7+300 km între (intersecție cu DN1) 

Sântimbru și (interecție DN14B); 

        Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - Teiuș - DN14B. 

 

3. DJ 107: 

Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi -  

- Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - 

- Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limită Județul Mureș 

 

         - de la km 31+000 până la km 50+000 pe distanța de 19+000 km între (intersecție cu DJ 

107B) Roșia de Secaș  și extravilan Blaj; 

        Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - Teiuș - DN14B - Blaj; 

         - de la km 2+112 până la km 4+000 pe distanta de 1+888 km între (limită U.A.T. – 

Municipiul Alba Iulia) și (intersecție cu DJ 107C) Teleac. 

 

4. DJ 106L: 

Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

 

          - de la km 0+000 până la km 16+300 pe distanta de 16+300 km (intersecție DJ106I) 

Șpring și (intersecție cu DJ 107B) Roșia de Secaș.  

    Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, pot fi: 

 traseul drumului național  DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - DN7 (limită Județul Sibiu); 

 traseul drumului național  DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - A1 (limită Județul Sibiu); 

 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN14B - Blaj  - Limită Județul Sibiu. 

 



5. DJ 107H: 

Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

     

          - de la km 2+375 până la km 18+210 pe distanta de 15+835 km între intersecția (DN1) 

Galda de Jos  și  Gara Șard Ighiu (DN74); 

      Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte restricțiile 

propuse, pot fi traseele: 

 traseul drumului naţional DN74 - Alba Iulia - DN1; 

 traseul drumului naţional DN74 - Câmpeni - DN75 - limită Județul Cluj; 

 DN 74 (Sard) - DE912 (intrare de pe DN74 din dreptul imobilului cu nr. 534 - 

Biserica Creştină după Evanghelie) - DE964 - DN1 necesar pentru evitarea traficului de tranzit 

de mare tonaj care transporta produse de balastieră/carieră, în municipiul Alba Iulia. 

 

6. DJ 762: 

Limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crișului - Valea Maciului - Mărtești - Vidra -     

- Lunca de Jos - Vârtănești - Burzonești - Mihoiești (DN75) 

 

           - de la km 42+200 până la km 47+700 pe distanta de 5+500 km între limită Judeţul 

Hunedoara  și  Valea Vidrişorii (intersecție cu DJ762B din localitatea Avram Iancu) 

 

7. DJ 107M: 

limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara -  

- Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 

 

           - de la km 42+000 până la km 67+000 pe distanţa de 25+000 km între limită Judeţul Cluj  

și  Aiudul de Sus (intersecţie cu DJ107I); 

       Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național DN74 - Câmpeni - DN75 - limită Județul Cluj; 

 traseul drumului național Aiud - DN1 - limită Județul Cluj 

  

8. DJ 107A: 

Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - - 

Blandiana - Sărăcseu - limită Judeţul Hunedoara 
  

           - de la km 4+018 până la km 29+925 pe distanţa de 25+907 km între limită extravilan 

Alba Iulia  și  limită Judeţul Hunedoara; 

         Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte 

restricțiile propuse, pot fi: 

 traseul drumului național  Alba Iulia - DN1/DN7 - Sebeș; 

 traseul drumului naționalDN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - A1 (limită Județul Hunedoara) 

 

9. DJ 107C: 

DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN7 

 

          - de la km 2+700 până la km 23+593 pe distanţa de 20+893 km între (intersecție DJ107) 

Teleac și DN7 Vințu de Jos; 

         Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național  Alba Iulia - DN1/DN7 - Sebeș 

 

10. DJ 107D: 

Unirea II (DN 1) – Ocna Mureș  - Vama Seacă – Fărău – Șilea – Limită   județ Mureș 

 

           - de la km 0+000 până la km 14+000 pe distanța de 14+000 km între DN1 (Unirea) și 

Vama Seacă (intersecție DJ 107E); 

         Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 



 traseul drumului național  Unirea - DN1 - Limită Județul Cluj; 

 

11. DJ 107F: 

Unirea (DJ107D) - Războieni Cetate - Lunca Mureșului - Limită Județul Cluj 

 

          - de la km 0+000 până la km 9+860 pe distanța de 9+860 km între DJ107D (Unirea) și 

Limită Județul Cluj; 

         Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național  Unirea - DN1 - Limită Județul Cluj 

 

12. DJ 107G: 

DJ 107D (Ocna Mureș) - Noșlac - Căptălan - Copand -  

- Stâna de Mureș - Găbud - Limită Județul Mureș 

 

        - de la km 0+000 până la km 19+437 pe distanța de 19+437 km între DJ107D (Ocna Mureș) 

și Limită Județul Mureș; 

         Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național  Unirea - DN1 - Limită Județul Cluj 

 

13. DJ 103G: 

Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - Limită Județul Cluj 

 

        - de la km 0+000 până la km 13+200 pe distanța de 13+200 km între DN1 (Inoc) și Limită 

Județul Cluj; 

         Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte 

restricțiile propuse, pot fi: 

 traseul drumului național  Aiud - DN1 - Limită Județul Cluj; 

 traseul drumului național  Aiud - A10 - Limită Județul Cluj; 

 

14. DJ 107E: 

Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta -Vama Seacă (DJ 107D) 

 

        - de la km 2+550 până la km 22+375 pe distanța de 19+825 km între Aiud și (intersecție 

DJ107D) Vama Seacă; 

         Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte 

restricțiile propuse, pot fi: 

 traseul drumului național  Aiud - DN1 - Limită Județul Cluj; 

 traseul drumului național  Aiud - A10 - Limită Județul Cluj 

 

15. DJ 705: 

Limită județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN74) 

 

       - de la km 30+500 până la km 48+128 pe distanța de 17+628 km între Limită Județul 

Hunedoara și intersecție cu varianta ocolitoare (Zlatna); 

         Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, poate fi: 

 traseul drumului național  Zlatna - Abrud (DN74) - Limită Județul Hunedoara; 

 

 Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 ani,  

respectiv 12 noiembrie2020 - 11 noiembrie 2022. 

 Semnalizare: la capetele sectoarelor de drum restricționat se vor instala următoarele 

tipuri de  indicatoare rutiere, conform STAS SR 1848 - Semnalizare Rutieră și anume: 

 de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa 

mai mare de 7,5 To,  însoțit 

 de indicatorul de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA 

RIVERANILOR; 



 Informarea privind restricțiile impuse:  
Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe 

drumurile județene menționate în prezenta anexă: vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe 

site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.  

 Excepții:  

Pot circula fără restricții pe sectoarele restricționate următoarele categorii de vehicule: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care 

aparțin administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 

d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților 

economici care fac servicii de expediții și curierat; 

e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 

f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, 

protecției civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale, 

Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților 

speciale ale S.R.I. şi S.P.P., aflate în misiune, etc); 

      g.) cele aparținând, sau care prestează servicii în favoarea lăcașurilor de cult (biserici, 

mănăstiri) justificate pe bază de documente care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru 

respectiv;  

      h.) cele care transportă produse alimentare; 

      i.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții 

de  deszăpezire asupra drumului; 

      j.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 

     k.) vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe 

razele administrativ teritoriale cu acces la sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor, dar 

justificate numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care reiese în clar că punctul de 

încărcare/descărcare este situat pe sectorul restricționat; 

      l.) vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din 

construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu 

legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce 

își desfășoară activitățile pe razele administrativ-teritoriale cu acces la drumurile județene supuse  

restricțiilor și unde în document este indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și 

domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.  

      m.) vehicule nominalizate care prestează lucrări de întreținere și/sau investiții pentru 

rețeaua de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Alba, dar justificate pe bază de 

documente care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru respectiv.  

      n.) vehicule nominalizate care prestează servicii de deszăpezire în favoarea operatorului, 

cu care Consiliul Județean Alba are încheiat contract de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor 

județene. 

      o.) vehiculele cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice, 

vehiculele fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din construcție 

de pe razele administrativ-teritoriale cu acces la sectoarele drumurilor județene supuse 

restricțiilor (riveranii), sunt exceptate de restricția impusă, dar au obligația de a respecta 

prevederile art. 41 alin. 1-34 și art. 42 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

                                 Avizat pentru legalitate  

                     PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL   

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare  

parțiale de circulație de 7,5 To cu excepția riveranilor pe unele sectoare  

de drumuri  județene administrate de Consiliul Județean Alba  

 

 

I. Expunere de motive 

           Administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.  

          Drumurile publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum 

și din alte surse legal constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare 

tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul 

drumului. 

          Conform art.44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul 

acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de 

transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale 

vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin 

comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra 

variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
           Având în vedere următoarele aspecte tehnice cum ar fi:  

-  traficul de tonaj constatat în urma sesizărilor cetățenilor, primăriilor precum și a deplasărilor în 

teren a reprezentanților administratorului drumurilor județene de pe unele sectoare de drumuri, 

care au dus la crearea unui disconfort și punerea în pericol a capacității portante a drumurilor 

județene, podurilor și podețelor; 

- periclitarea construcțiilor din interiorul localităților prin viteza de circulație a vehiculelor de 

tonaj (goale sau încărcate), care produc vibrații ce se transmit imobilelor amplasate în zona 

drumurilor  județene; 

- anumite segmente de drumuri județene care nu pot prelua un trafic de tranzit în comparație cu 

drumurile naționale, deoarece drumurile naționale  sunt proiectate pentru o capacitate portantă 

mai mare în acest sens; 

pentru toate aceste cauze, Consiliul Județean Alba a instituit în decursul anilor restricții de tonaj 

pentru limitarea traficului cu exceptia riveranilor pe unele sectoare de drumuri județene, 

restricții ce au fost aprobate treptat până la această dată prin Hotărâri ale Consiliului Județean.  

       Unele restricții aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Județean au expirat sau urmează să 

expire în perioadele imediat următoare, iar din analiza compartimentului de specialitate unele 

sectoare de drumuri județene nu mai fac obiectul restricțiilor, unele sectoare s-au declasat din 

categoria de drum județean, motiv pentru care se propune o reevaluare a tuturor sectoarelor de 

drumuri județene în vederea instituirii unor noi restricții pentru perioada următoare, acolo unde 

situația o impune prin conjunctura traficului de tonaj actual. 

      Riveranii sunt exceptați de la restricția de 7,5 To, dar au obligația de a respecta prevederile 

Art.41 alin(1)-(34) și Art.42 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 



        III. Reglementări anterioare 

       Hotărâri anterioare ale Consiliului Județean Alba aprobate pentru restricționarea tonajului pe 

unele sectoare de drumuri județene conform:H.C.J. nr.140/21.08.2014;H.C.J.nr.225/24.10.2019; 

H.C.J.nr.219/29.06.2017;H.C.J.nr.180/28.06.2018;H.C.J.nr.327/13.12.2018;H.C.J.nr.99/30.04.

2020; H.C.J. nr.48/28.02.2019; 

  

         IV. Baza legală 

             - art. 173 alin. 1, art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f din 

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

 - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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; 

 - 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 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

           - STAS SR 1848  Semnalizare rutieră - Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră; 

 

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

Europene 

 Nu este cazul 

 

        VI. Avize necesare 

       Avizul nr.27107/228 din 02.11.2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere Alba.  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Prin instituirea restricțiilor de circulație de 7,5To cu excepția riveranilor asupra 

segmentelor de drumuri județene menționate în anexă, se va proteja infrastructura rutieră actuală 

pentru o bună circulație în condiții de siguranță, a  persoanelor fizice și juridice din zonă, precum 

și structura de rezistență a locuințelor din zona drumurilor față de frecvențele traficului de tonaj 

aflat în tranzit. 

Menținerea infrastructurii rutiere în stare corespunzătoare duce la îmbunătățirea situației 

sociale și economice a locuitorilor și agenților economici înregistrați pe razele administrativ 

teritoriale pe care trec segmentele de drumuri județene respective.  

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Instituirea restricțiilor de circulație asupra segmentelor de drumuri județene la 7,5 To cu 

excepția riveranilor prin combaterea frecvenței traficului de tonaj aflat în tranzit conduce la: 

- diminuarea costurilor asupra întreținerii infrastructurii rutiere;  

- asigurarea siguranței circulației rutiere și reducerea cheltuielilor de întreținere a 

parcurilor auto; 

- protejarea locuințelor de pe aliniamentul zonei drumurilor județene, de frecvența 

traficului de tranzit; 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

 X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

        Adresa cu nr.23925/DGP/IX/H.2/ 29 octombrie 2020 înaintată de Consiliul Județean Alba  

în calitate de Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba.  

            Avizul nr.27107/228 din 02.11.2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba.  

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 



 

  XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

            Perioada de aplicare a restricțiilor de circulație temporare și parțiale va fi de 2(ani) de zile 

de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului județean.   

           Sectoarele de drum județean supuse pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la 

maxim 7,5 to cu excepția riveranilor, vor fi semnalizate conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța 

de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - Semnalizare 

rutieră, cu următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu 

semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, însoțit de indicatorul 

de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

           Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe 

sectoarele drumurilor județene, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul 

www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

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,în conformitate cu prevederile art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor 

administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea  proiectului de 

hotărâre înregistrat cu nr.  247 din 3 noiembrie 2020. 

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. 

 

 PREŞEDINTE, 

  ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 24430/3 noiembrie 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație  

de 7,5 To cu excepția riveranilor pe unele sectoare de drumuri  județene  

administrate de Consiliul Județean Alba  

 

 

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

până în data de 3 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei ordinară care va avea loc în data de 5 noiembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 247/3 noiembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții 

temporare parțiale de circulație de 7,5 To cu excepția riveranilor pe unele sectoare de drumuri  

județene administrate de Consiliul Județean Alba;  

          - solicitarea nr. 23925/DGP/IX/H.2/29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Alba 

adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

          - avizul nr. 27107/228 din 2 noiembrie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2433/2 

noiembrie 2020.           

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

  SECRETAR  GENERAL  

Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To cu excepția riveranilor pe unele sectoare de drumuri  județene 

administrate de Consiliul Județean Alba  
            

 

          Administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.  

          Drumurile publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum 

și din alte surse legal constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare 

tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul 

drumului. 

          Conform art.44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul 

acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de 

transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale 

vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin 

comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra 

variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. 

         Având în vedere următoarele aspecte tehnice cum ar fi:  

-  traficul de tonaj constatat în urma sesizărilor cetățenilor, primăriilor precum și a deplasărilor în 

teren a reprezentanților administratorului drumurilor județene de pe unele sectoare de drumuri, 

care au dus la crearea unui disconfort și punerea în pericol a capacității portante a drumurilor 

județene, podurilor și podețelor; 

- periclitarea construcțiilor din interiorul localităților prin viteza de circulație a vehiculelor de 

tonaj (goale sau încărcate), care produc vibrații ce se transmit imobilelor amplasate în zona 

drumurilor  județene; 

- anumite segmente de drumuri județene care nu pot prelua un trafic de tranzit în comparație cu 

drumurile naționale, deoarece drumurile naționale  sunt proiectate pentru o capacitate portantă 

mai mare în acest sens; 

pentru toate aceste cauze, Consiliul Județean Alba a instituit în decursul anilor restricții de tonaj 

pentru limitarea traficului cu exceptia riveranilor pe unele sectoare de drumuri județene, 

restricții ce au fost aprobate treptat până la această dată prin Hotărâri ale Consiliului Județean.  

       Unele restricții aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Județean au expirat sau urmează să 

expire în perioadele imediat următoare, iar din analiza compartimentului de specialitate unele 

sectoare de drumuri județene nu mai fac obiectul restricțiilor, unele sectoare s-au declasat din 

categoria de drum județean, motiv pentru care se propune o reevaluare a tuturor sectoarelor de 

drumuri județene în vederea instituirii unor noi restricții pentru perioada următoare, acolo unde 

situația o impune prin conjunctura traficului de tonaj actual. 

        Astfel, pentru protecția sectoarelor drumurilor județene menționate în anexă, considerăm 

necesară instituirea de restricții temporare parțiale de circulație pentru vehiculele cu masa totală 

mai mare de 7,5 To cu excepția riveranilor, restricții ce vor fi semnalizate corespunzător.  

       Sectoarele de drumuri județene supuse restricțiilor prin limitarea traficului de tonaj la maxim 

7,5 to cu excepția riveranilor, vor fi semnalizate conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța de 

Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - Semnalizare 

rutieră, cu următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicatoare de formă rotundă indicativ C18 

cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, însoțite de 

indicatoarele de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR.  

 

 



 

 

        Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în aceste zone și pentru a nu 

se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce își 

desfășoară activitățile pe razele administrativ-teritoriale cu acces la drumurile județene supuse 

restricțiilor, pe aceste sectoare de drumuri județene accesul nu va fi restricționat riveranilor.  

        Vehiculele cu încărcătură de tonaj ale riveranilor vor face obiectul verificărilor prin 

cântărire de către administratorul drumului județean, prin deplasarea acestora la cel mai apropiat  

loc care permite din punct de vedere tehnic și legal acest lucru, în ceea ce privește verificarea 

respectării limitelor prevăzute în Anexa 2 și Anexa 3 din O.G. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.  

        Riveranii sunt exceptați de la restricția de 7,5 To, dar au obligația de a respecta prevederile 

Art.41 alin(1)-(34) și Art.42 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

         Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea de restrcții temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor județene conform 

Anexă la proiectul de hotărâre.  

        Propunerea s-a înaintat și Serviciului Poliției Rutiere Alba prin adresa cu nr.23925 

/DGP/IX/H.2/ 29 octombrie 2020. Ca răspuns la propunerea înaintată de Consiliul Județean Alba 

s-a emis avizul nr. 27107/228 din 02.11.2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr. 24333/02.11.2020. 

          Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe 

sectoarele drumurilor județene, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul 

www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

          Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte 

restricțiile propuse sunt conform Anexă.  

          Pot circula fără restricții pe sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor, urmatoarele 

categorii de vehicule: 

a). cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin 

administratorilor acestor rețele; 

b). cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c). cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 

d) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților 

economici care fac servicii de expediții și curierat; 

e). cele aparținând societăților de salubrizare; 

f). cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției 

civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale, Ministerului 

Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. 

şi S.P.P., aflate în misiune, etc); 

     g). cele aparținând, sau care prestează servicii în favoarea lăcașurilor de cult (biserici, 

mănăstiri) justificate pe bază de documente care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru 

respectiv;  

h). cele care transportă produse alimentare; 

i). cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții de  

deszăpezire asupra drumului; 

j). cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 

     k). vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe razele 

administrativ teritoriale cu acces la sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor, dar 

justificate numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care reiese în clar că punctul de 

încărcare/descărcare este situat pe sectorul restricționat; 

     l). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din 

construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu 

legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce 

își desfășoară activitățile pe razele administrativ-teritoriale cu acces la drumurile județene supuse  

 



 

 

restricțiilor și unde în document este indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și 

domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.  

      m). vehicule nominalizate care prestează lucrări de întreținere și/sau investiții pentru rețeaua 

de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Alba, dar justificate pe bază de 

documente care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru respectiv.  

      n). vehicule nominalizate care prestează servicii de deszăpezire în favoarea operatorului, cu 

care Consiliul Județean Alba are încheiat contract de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor 

județene. 

      o). vehiculele cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice, vehiculele 

fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din construcție de pe razele 

administrativ-teritoriale cu acces la sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor (riveranii), 

sunt exceptate de restricția impusă, dar au obligația de a respecta prevederile Art.41 alin(1)-(34) 

și Art.42 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

    Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. b)  din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

în forma prezentată. 

 

  

          

    

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                      

                    Ioan BODEA       

                                                                                                                Șef serviciu 

                                                                                                                Perța Floare 
 

 

            Întocmit, Pohonțu Sebastian 

                            Oltean Cosmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, în 

vederea activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 

Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 

administratorul drumurilor județene și verificărilor organismului tehnic din cadrul 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba 

 

 

 

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

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

încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, în vederea activității de 

identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în Romania sau în alte state și 

care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 

și verificărilor organismului tehnic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier Alba;           

 Având în vedere prevederile: 

             - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

            - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 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;  

 - 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 cu modificările şi 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, în 

vederea activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 

Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 

administratorul drumurilor județene și verificărilor organismului tehnic din cadrul 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 



 Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului 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, 

Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului 

Rutier, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                          Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 248 

Alba Iulia, 3 noiembrie 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare:  

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, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, 

mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi 

relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

   Consiliului Județean Alba nr. 248/3 noiembrie 2020 

 

 

        ROMÂNIA                                                                                          ROMÂNIA 

     JUDEŢUL ALBA                                                                     Inspectoratul de Stat pentru 

Consiliul Judeţean Alba                                                            Controlul în Transportul Rutier                                                                                                 

Nr.______ din _________                                                Nr. _______ din_________   

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

         Președintele Consiliului Județean Alba desemnează prin Dispoziție, funcţionari cu studii 

tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în  calitate de agenţi 

constatatori, pentru identificarea, verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau 

înregistrate în Romania sau în alte state, constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale 

pentru vehiculele care circulă pe drumurile județene din domeniul public al judeţului Alba şi 

administrate de Consiliul Județean Alba.    

         Pentru verificările transportatorilor privind respectarea legislației aflate în vigoare  de către 

reprezentanții Consiliului Județean Alba prin atribuțiile ce le revin conform competențelor, 

împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier prin 

atribuțiile ce le revin conform competențelor, este necesară oprirea vehiculelor pe drumurile de 

interes județean, de către organismul tehnic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier Alba, care acesta din urmă are drept de oprire și imobilizare a vehiculelor 

rutiere. În acest sens obiectul de activitate vizează consolidarea unui parteneriat bazat pe 

încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier prin Inspectoratul Teritorial Nr. 4 - județul Alba, în baza Ordonanței nr. 26 

din 31 august 2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr.1088 din 2 noiembrie 2011 

privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier precum şi ale art.173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57 

/2019 privind Codul administrativ. 

Temei legal:  
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. ..... din 5 noiembrie 2020 privind aprobarea 

încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea activității de 

identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state și 

care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 

și verificărilor organismului tehnic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier Alba. 

  

         UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 

     pe de o parte,  

         și 

         Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, cu sediul în municipiul 

București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, CIF: 29348330, reprezentat legal prin domnul 

inspector de stat șef  Nistor DUVAL – președinte, în calitate de partener pe de altă parte, 

 

          au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 

  

      Art. 1.  Obiectul Protocolului de colaborare 

       (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie organizarea acțiunilor pe 

drumurile judeţene pe care urmează să se efectueze oprirea, controlul și imobilizarea în trafic de 

către personalul din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier a 



vehiculelor rutiere și care vor face obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 

reprezentanții Consiliului Județean Alba și verificărilor organismului tehnic din cadrul 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba. 

       (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

   

  Art. 2.  Scopul Protocolului de colaborare 

        Prezentul Protocol de colaborare are ca scop protejarea infrastructurii rutiere din domeniul 

public al judeţului Alba aparținătoare drumurilor județene din judeţul Alba și asigurarea 

siguranței circulației. 

 

  Art. 3.  Durata Protocolului de colaborare 

        Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba și se încheie pentru o perioadă de 2 ani. 

 

  Art. 4. Responsabilitățile părților 

       (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  
   va asigura prin reprezentanții desemnați, resursele necesare la organizarea acțiunilor pe 

drumurile judeţene pe care se vor efectua verificarea masei și gabaritului la vehiculele rutiere de 

transport tonaj din interiorul rețelei de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Alba; 

   va pune la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier 

Alba locațiile special amenajate de pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului 

Județean Alba, pentru oprirea și verificarea vehiculelor în funcție de responsabilitățile și 

competențele ce îi revin; 

   acțiunile privind verificarea masei maxime admise și/sau dimensiunilor de gabarit pe 

drumurile județene, vor fi planificate de către UAT Alba după consultarea prealabilă a 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba; 

   consultarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba, trebuie 

efectuată cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea acțiunilor; 

   în cazul în care o acțiune nu poate fi efectuată în ziua propusă de reprezentanții UAT 

Județul Alba, se va stabili de comun acord cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier Alba o altă dată ulterioară ce va fi avută în vedere cu prioritate în 

planificarea activităților fiecărei părți.  

 

      (2) Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier 

   va avea întreaga responsabilitate cu privire la dreptul de oprire și imobilizare a 

vehiculelor rutiere în interiorul rețelei de drumuri județene, ce vor face obiectul verificărilor în 

funcție de responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți; 

   dirijarea prin deplasare a vehiculelor ce vor face obiectul verificărilor în funcție de 

responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți, până la cel mai apropiat loc special 

amenajat de pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Alba, care 

permite efectuarea verificărilor în condiții legale;  

   va proceda la cântărirea în ceea ce privește verificarea masei și gabaritului la 

vehiculele rutiere de transport tonaj din interiorul rețelei de drumuri județene, în lipsa 

personalului prevăzut la art. 4 alin. 1, pe locațiile special amenajate de pe drumurile județene 

aflate în administrarea Consiliului Județean Alba;   

   inspectorul de trafic procedează la legitimarea conducătorului auto și solicită 

prezentarea  documentelor prevăzute de lege ce vor face obiectul verificărilor în funcție de 

responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți; 

   repunerea în circulație a vehiculelor care au făcut obiectul verificărilor în funcție de 

responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți; 

   alte atribuții ale I.S.C.T.R. conform legislației aflate în vigoare. 

 

  Art. 5. Conflictul de interese 

          Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 



  Art. 6. Amendarea Protocolului de colaborare 

       (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

        (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

 

  Art. 7. Răspunderea părților 

       (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință. 

       (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol. 

 

  Art. 8. Comunicări 

  (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol de 

colaborare, se transmite în scris. 

  (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

  (3) Comunicările se pot face prin poștă civilă, poștă militară, fax sau email, la adresele și 

numerele de fax oficiale. 

 

  Art. 9. Forța majoră 

          Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  

         Încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română. 

 

          UAT Judeţul Alba prin                                                           Inspectoratul de Stat  

          Consiliul Județean Alba                                     pentru Controlul Transportului Rutier 

                                                                                  

                   Președinte                                                              Inspector de Stat - Președinte   

      Ion DUMITREL                                                                      Nistor DUVAL                                                      

                                                  

   

                Vicepreşedinte,              Vizat, 

      Marius Nicolae HAŢEGAN     Direcția Juridică        

                                                                               

              Director executiv,                                                                       Vizat,                   

                Marian AITAI                                                                Direcția economică 

 

                Director executiv                                                                  

                  Ioan BODEA                                                            

   

                       Vizat,   

                     C.F.P.P.    

 

                                                                               

                       Vizat, 

                Consilier juridic  

                       

 

                     Întocmit,  

              Pohonțu Sebastian           

    

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 24453/3 noiembrie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier, în vederea activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate 

sau înregistrate în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și 

gabaritului de către administratorul drumurilor județene și verificărilor organismului tehnic 

din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba 

 

I. Expunere de motive 

Pentru ca verificările transportatorilor privind respectarea prevederilor O.G. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, de către reprezentanții Consiliului Județean Alba să fie 

posibile, este necesară oprirea vehiculelor pe drumurile de interes județean, de către personalul 

din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, care are drept de oprire 

și imobilizare a vehiculelor rutiere, iar acest obiect de activitate vizează consolidarea unui 

parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi inspectoratul teritorial 

pentru Controlul Transportului Rutier. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
            Proiectul de act administrativ inițiat vizează încheierea Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier, în vederea activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate 

sau înregistrate în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului 

de către administratorul drumurilor județene și verificărilor organismului tehnic din cadrul 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba. 

Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau 

de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale 

de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt 

proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal 

constituite. 

Consiliul Judeţean Alba este administratorul drumurilor județene din Județul Alba. 

Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor. 

Protejarea infrastructurii rutiere administrată de Consiliul Județean Alba de traficul 

agabaritic, presupune verificarea în trafic a maselor şi dimensiunilor maxime admise în circulaţie 

pentru autovehiculele rutiere care circulă pe drumurile județene. Pentru ca aceste verificări să fie 

posibile, este necesară oprirea vehiculelor pe drumurile respective, de către personalul tehnic din 

cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, care are drept de oprire și 

imobilizare a vehiculelor rutiere. 

        Încheierea acestui Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Alba și Inspectoratul 

de Stat pentru Controlul Transportului Rutier va permite desfășurarea în bune condiții a 

activităților de identificare a autovehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a 

dimensiunilor maxime admise pe drumurile județene. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul 

 

 IV. Baza legală 

             - art. 173, alin. 1, lit. e din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ; 

 - 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; 

 



 - 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 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

            - O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 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, adoptă următoarea 

 

 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 

Modelul Anexă - Protocol de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier a fost trimis de 

către Consiliul Județean Alba spre consultare în format electronic și la Inspectoratul de Stat 

pentru Controlul Transportului Rutier, în vederea vizualizării, completării și/sau modificării, 

acceptării formei finale.  

 

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 

 

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, în conformitate cu prevederile art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor 

administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea  proiectului de 

hotărâre înregistrat cu nr.  248  din 3 noiembrie 2020. 

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. 

 PREŞEDINTE, 

  ION DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 24456/3 noiembrie 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, în 

vederea activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 

Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 

administratorul drumurilor județene și verificărilor organismului tehnic din cadrul 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba 

 

 

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

până în data de 3 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei ordinară care va avea loc în data de 5 noiembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 248/3 noiembrie 2020 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier, în vederea activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate 

sau înregistrate în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și 

gabaritului de către administratorul drumurilor județene și verificărilor organismului tehnic din 

cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba.           

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

  SECRETAR  GENERAL  

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr........  /....... noiembrie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, în 

vederea activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 

Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 

administratorul drumurilor județene și verificărilor organismului tehnic din cadrul 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba 

 

Conform prevederilor art. 41, alin (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ”Este interzisă circulaţia pe drumurile 

publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu 

depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor 

maxime admise în circulaţie …”. Conform alin. (2) ”Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 

circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România 

sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau 

a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza 

autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată în prealabil, fără 

discriminare, în condiţiile stabilite prin norme privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei 

vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise, aprobate 

prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne”. 

Conform art. 60, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, controlul privind respectarea prevederilor prezentei 

ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice. 

        Președintele Consiliului Județean Alba desemnează prin Dispoziție, funcţionari din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în  calitate de agenţi constatatori, pentru 

identificarea, verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau înregistrate în 

Romania sau în alte state, constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru  

vehiculele care circulă pe drumurile județene din domeniul public al judeţului Alba şi 

administrate de Consiliul Județean Alba.  

         Personalul desemnat mai sus verifică respectarea legislației în ceea ce privește încadrarea 

vehiculelor rutiere în limitele prevăzute în Anexele 2 și 3 din O.G. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și limitele stabilite 

prin restricțiile impuse de Consiliul județean Alba în calitate de administrator al drumurilor 

județene.  

         Verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau înregistrate în Romania sau 

în alte state care circulă pe drumurile județene administrate de Consiliul Județean Alba, se 

efectuează pentru transporturile cu încărcătură indivizibilă, divizibilă dar și pentru vehiculele 

fără încărcătură ce ar putea depăși masa totală maximă admisă și/sau masele maxime admise pe 

axe și/sau dimensiunile maxime admise de gabarit din construcția proprie a acestora. 

          Pentru ca aceste verificări ale transportatorilor privind respectarea prevederilor O.G. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare de 

către reprezentanții Consiliului Județean Alba, să fie posibilă, este necesară oprirea vehiculelor 

pe drumurile de interes județean, de către personalul din cadrul Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul Transportului Rutier, care are drept de oprire și imobilizare a vehiculelor rutiere. 

          Activitățile de bază din cadrul Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier în vederea 

identificării, opririi și imobilizării în trafic a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 

Romania sau în alte state care fac obiectul verificărilor masei si gabaritului de către 

administratorul drumurilor județene în conformitate cu O.G. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și verificărilor organismului  

 



 

 

 

tehnic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba se vor 

canaliza pe:  

 

UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba:  

 va asigura prin reprezentanții desemnați, resursele necesare la organizarea acțiunilor pe 

drumurile judeţene pe care se vor efectua verificarea masei și gabaritului la vehiculele 

rutiere de transport tonaj din interiorul rețelei de drumuri județene administrată de 

Consiliul Județean Alba;  

 va pune la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba 

locațiile special amenajate de pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului 

Județean Alba, pentru oprirea și verificarea vehiculelor în funcție de responsabilitățile și 

competențele ce îi revin; 

 acțiunile privind verificarea masei maxime admise pe drumurile județene vor fi 

planificate de către UAT Alba după consultarea prealabilă a Inspectoratului de Stat 

pentru Controlul Transportului Rutier Alba;  

 Consultarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Alba, trebuie 

efectuată cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea acțiunilor; 

 în cazul în care o acțiune nu poate fi efectuată în ziua propusă de reprezentanții UAT 

Județul Alba, se va stabili de comun acord cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier Alba o altă dată ulterioară ce va fi avută în vedere cu prioritate în 

planificarea activităților fiecărei părți.  

 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier:  

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la dreptul de oprire și imobilizare a 

vehiculelor rutiere în interiorul rețelei de drumuri județene, ce vor face obiectul 

verificărilor în funcție de responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți; 

 dirijarea prin deplasare a vehiculelor ce vor face obiectul verificărilor în funcție de 

responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți, până la cel mai apropiat loc 

special amenajat de pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean 

Alba, care permite efectuarea verificărilor în condiții legale;  

 va proceda la cântărirea în ceea ce privește verificarea masei și gabaritului la vehiculele 

rutiere de transport tonaj din interiorul rețelei de drumuri județene, în situația lipsei 

personalului nominalizat din cadrul Consiliului Județean Alba, pe locațiile special 

amenajate de pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Alba;   

 inspectorul de trafic procedează la legitimarea conducătorului auto și solicită prezentarea  

documentelor prevăzute de lege ce vor face obiectul verificărilor în funcție de 

responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți; 

 repunerea în circulație a vehiculelor care au făcut obiectul verificărilor în funcție de 

responsabilitățile și competențele ce îi revin fiecărei părți; 

 alte atribuții ale I.S.C.T.R. conform legislației aflate în vigoare; 

  

          Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

         Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului  nr...... /....... noiembrie 2020 și a 

notei   Secretarului general nr. ...... din........noiembrie  2020, precum și prevederile art. 173 alin. 

1 lit. e din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”consiliul judeţean 

are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, prevederile art.173 

alin.(1) lit.c), art. 182 alin. (1), art. 286 alin. (3), art. 289 alin. (4), art. 294 alin.(2), alin. (5) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, constatăm că sunt 

îndeplinite condițiile legale pentru ca Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, în vederea activității de 

identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în Romania sau în alte state și  



 

 

 

care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 

și verificărilor organismului tehnic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier Alba, protocol conform Anexei, să fie supus analizei și dezbaterii în ședința 

ordinară a Consiliului Județean Alba. 

    

                                                                                                            Șef  serviciu 

                                  Perța Floare 

 

 

 

                  Întocmit,  

          Pohonțu Sebastian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice  

în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.  

asupra suprafeței de 22 mp din postul de transformare  

aferent imobilul înscris în CF 74166  Aiud 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului 

de uz, servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei 

Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 22 mp din postul de transformare aferent 

imobilul înscris în  CF 74166  Aiud;  

- adresa nr. 98392/27 octombrie 2020 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud  SA, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24007/29 

octombrie 2020, însoțită de Convenția – model cadru – de constituire a dreptului de uz, 

servitute și acces la utilități publice, planul de situație și avizul tehnic de racordare pentru 

consumator necasnic nr. 704019103017/10.07.2020. 

Ținând cont de prevederile Contractului de administrare nr. 1325/416/04.03.2004, de 

transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud asupra unor imobile aparţinând domeniului public al Județului Alba cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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 și completările ulterioare;  

- art. 749 și urm., art. 755 și urm., art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-  art. 12 alin. 2, alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 123 / 2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, 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 și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în 

favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 

22 mp  din postul de transformare aferent imobilul înscris în CF 74166  Aiud. 

Art. 2. Se aprobă Modelul „Convenției de constituire a dreptului de uz, servitute și acces 

la utilitățile publice” care se va încheia între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba,  

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 

Sud S.A., conform anexei -   parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba să semneze „Convenția de 

constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice”, conform anexei -   parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Predarea-preluarea suprafeței descrie la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. 



Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 

Sud S.A, 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. 249 

Alba Iulia, 3 noiembrie 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare: 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 249/3  noiembrie 2020   

 

Județul Alba                                                      SDEE Alba          Spitalul de Pneumoftiziologie  

Consiliul Județean Alba                                    Nr. …………                        Aiud 

Nr. …………..                                                                                        Nr. …………..     

                                                        

                                                

MODEL 

CONVENŢIE 

de constituire a dreptului de uz, servituteși acces la utilitățile publice 

 

 

Capitolul I - Părţile contractante 

  Art. 1. Părţile contractante 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, reprezentat 

de domnul Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra 

imobilului (teren) situat administrativ în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, judeţul 

Alba, înscris în CF 74166 Aiud nr. cadastral 74166, în suprafaţă de  39.327 mp – teren intravilan 

având categoria de folosinţă curţi – construcţii și fâneață - imobil cuprins în domeniul public al 

UAT - Judeţului Alba, denumit în continuare proprietar,  

SPITALUL de Pneumoftiziologie Aiud având sediul în municipiul Aiud, str. Ecaterina 

Varga, nr. 6, judeţul Alba, cod fiscal   4331066 reprezentat prin doamna Noela Cristina VIERU 

în calitate de administrator asupra imobilului înscris în CF 74166 Aiud, în suprafaţă de  39.327 

mp – teren intravilan având categoria de folosinţă curţi – construcţii și fâneață - imobil cuprins în 

domeniul public al UAT - Judeţului Alba, denumit în continuare administrator,  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, cu sediul în 

localitatea Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, județul Brașov, telefon 0268/830599, CIF 

RO14493260, reprezentată de domnul Sinan MUSTAFA, Director General, prin SDEE Alba, 

având sediul în Alba Iulia, P-ța Consiliul Europei, nr. 1, județul Alba, J01/121/18.03.2002, CUI 

14519580, reprezentată de domnul Marius Nicolae CETERAS, Director, în calitate de 

beneficiar. 

Întrucât 

 Pe terenul descris mai sus, urmează a se amplasa următoarele rețele electrice proprietatea 

beneficiarului Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA:  

- post de transformare în anvelopă de beton şi racorduri LES la acesta, cu suprafaţa 

ocupată de 22 mp, amplasate conform schiței anexate, ( denumite în continuare  „rețele 

electrice”), 

Părţile doresc să reglementeze situaţia juridică a terenului unde se află amplasate  reţelele 

electrice menţionate mai sus. 

În consecinţă, părţile au convenit încheierea prezentei convenții de constituire a dreptului 

de uz, servitute și acces la utilitățile publice, cu respectarea următoarelor clauze:  

Capitolul II - Obiectul convenției 
Art. 2. Proprietarul şi Administratorul terenului prezentat mai sus, constituie în favoarea 

Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, pentru suprafața ocupată de 

22 mp de postul de transformare în anvelopă beton: 

(i) Dreptul de uz și servitute pentru terenul, ocupat de postul de transformare, drepturi ce 

vor fi exercitate de beneficiar conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor 

naturale.  

(ii) Dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a 

retehnologizării, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori în caz de avarie la rețelele 

electrice.  

Capitolul III - Durata convenției 
Art. 3. Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra 

terenurilor afectate se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței instalațiilor.  



Accesul va fi permis numai pe suprafața de teren, care este strict necesară pentru efectuarea 

lucrărilor de retehnologizare, reparație, revizie, lucrări de intervenție ori în caz de avarie la 

rețelele electrice amplasate pe teren.  

Convenția intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe toată durata existenței 

instalațiilor.  

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 4. Drepturile și obligațiile proprietarului și administratorului:  
(1) Proprietarul şi Administratorul vor permite accesul neîngrădit personalului și al 

utilajelor Beneficiarului, precum și al firmelor autorizate care prestează servicii pentru 

Beneficiar de oricâte ori este necesar, în scopul executării lucrărilor de modificare, reparații, 

întreținere, precum și exploatării rețelelor electrice.  

(2) Proprietarul şi Administratorul se obligă, prin încheierea prezentei convenții, că nu 

vor emite pretenții financiare legate de existența rețelelor electrice amplasate pe proprietatea sa, 

care aparțin beneficiarului. 

Art. 5. Drepturile și obligațiile beneficiarului:  
(1) Beneficiarul are un drept de uz și servitute, gratuit, asupra terenului pe care este 

amplasat postul de transformare și drept de acces în scopul executării de lucrări de 

retehnologizare, reparare, revizie, avarii la Instalațiile electrice, drepturi exercitate în baza Legii 

nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.  

(2) Beneficiarul se obligă să exercite drepturile care fac obiectul prezentei convenții cu 

bună credință, ori de câte ori este nevoie. În cazul unei intervenții pe această proprietate, 

beneficiarul se obligă să refacă amplasamentul la starea inițială în cel mai scurt timp posibil  

Capitolul V - Răspunderea părţilor 
Art. 6. Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu 

interpretarea, executarea sau încetarea prezentei convenții va fi soluționată în mod amiabil de 

către părți. În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, 

controversă sau pretenție va fi soluționată în mod definitiv de către instanțele competente.  

Capitolul VI - Forţa majoră 
Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

Capitolul VII - Litigii 
Art. 8. Litigiile care decurg din prezenta convenție se vor soluţiona pe cale amiabilă, 

inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 

instanţa competentă.  

Art. 9. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare/proprietate revine titularului 

dreptului.  

Capitolul VIII - Dispoziţii finale 
Art. 10. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părţi.  

Art. 11. De drepturile rezultate din prezenta convenţie beneficiază şi succesorii legali ai 

beneficiarului.  

Art. 12. Proprietarul şi Administratorul au cunoștință despre faptul ca Beneficiarul se afla 

în cadrul unui proces de reorganizare prin fuziune. 

 Art. 13. Beneficiarul are dreptul sa cesioneze drepturile și obligațiile izvorâte 

din prezenta convenţie ca urmare a procesului de reorganizare (fuziune), iar Proprietarul este de 

acord necondiționat cu cesionarea drepturilor și obligațiilor izvorâte din prezenta convenţie. 

Art. 14. Beneficiarul va notifica Proprietarul şi Administratorul în termen de 30 zile de la 

Data Efectivă a Fuziunii. 

Art. 15. Modificarea sau completarea prezentei convenții se poate efectua cu acordul 

părților, prin act adițional, în condițiile legii.  

Art. 16. Anexele fac parte integrantă din prezenta convenţie.  

Art. 17. Prezenta convenție s-a încheiat azi ….. în 3 (trei) exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte.  

     Proprietar,             Beneficiar,  

Judeţul Alba  prin     SDEE TRANSILVANIA SUD SA 

      Consiliul Judeţean Alba                  prin SDEE ALBA  

        Preşedinte                 Director   

               Ion DUMITREL                                           Marius Nicolae CETERAŞ 

                  Administrator, 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 24469/3 noiembrie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute și 

acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 22 mp din postul de transformare aferent 

imobilul înscris în  CF 74166  Aiud 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează constituirea dreptului de uz, servitute și 

acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 

Sud S.A. asupra suprafeței de 22 mp din postul de transformare aferent imobilul înscris în  CF 

74166  Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str.  Ecaterina Varga, nr. 6, județul Alba, 

sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale  

Funcționarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este intrinsec legată de racordarea 

acestuia la rețelele de utilități publice, racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică 

fiind prioritară.  

Prin adresa nr. 98392/27 octombrie 2020 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud  SA, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24007/29 

octombrie 2020, însoțită de Convenția – model cadru – de constituire a dreptului de uz, servitute 

și acces la utilități publice, planul de situație și avizul tehnic de racordare pentru consumator 

necasnic nr. 704019103017/10.07.2020, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud  SA solicită reglementarea juridică a terenului unde este necesară amplasarea 

unui post de transformare în anvelopă de beton, în suprafață de 22 mp., în vederea realizării 

lucrării „Spor putere Spital Pneumoftiziologie”, în sensul constituirii dreptului de uz, servitute și 

acces la utilități publice asupra acestuia, asigurând Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. accesul la rețeaua de distribuire a energiei electrice și de intervenție la 

nevoie.  

Reglementarea juridică a spațiului  - post trafo și grup electrogen – se face în baza art. 12 

alin. 2, alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice, cu modificările și 

completările ulterioare, care prevede că „Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau 

privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice 

sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate 

în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:  

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, 

retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;  

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al 

autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;  

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 

instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi 

pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii;  

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în 

pericol persoane şi bunuri;  

e) dreptul de acces la utilităţile publice.  

(3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar 

conţinutul acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe 

toată durata existentei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei 

capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.  

(4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale 

unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu 

gratuit, pe toată durata existenţei acestora.” 



Reglementarea juridică a spațiului mai sus menționat se realizează prin încheierea unei 

convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice încheiată între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, în calitate de proprietar al bunului imobil, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în calitate de administrator al imobilului, și  Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., în calitate de beneficiar al dreptului de uz, servitute și 

acces la utilități publice. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

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

administrativ;  

- art. 749 și urm., art. 755 și urm și art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-  art. 12 alin. 2, alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 123 / 2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, 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 în terne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de în formare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, 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, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  249 din 3 noiembrie 2020. 

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, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 24470/3 noiembrie 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, cu modificările și 

completările ulterioare , vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 

raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice 

 în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra 

suprafeței de 22 mp din postul de transformare aferent imobilul înscris 

 în  CF 74166  Aiud 

 

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

până în data de 3 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 5 noiembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 249/3 noiembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

-   referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii 

dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 22 mp din postul de transformare 

aferent imobilul înscris în  CF 74166  Aiud;  

- adresa nr. 98392/27 octombrie 2020 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud  SA, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24007/29 

octombrie 2020, însoțită de Convenția – model cadru – de constituire a dreptului de uz, 

servitute și acces la utilități publice, planul de situație și avizul tehnic de racordare pentru 

consumator necasnic nr. 704019103017/10.07.2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. …. din  …. noiembrie  2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute și acces la 

utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud 

S.A. asupra suprafeței de 22 mp din postul de transformare aferent imobilul înscris în 

 CF 74166  Aiud 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează constituirea dreptului de uz, servitute și 

acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 

Sud S.A. asupra suprafeței de 22 mp din postul de transformare aferent imobilul înscris în  CF 

74166  Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str.  Ecaterina Varga, nr. 6, județul Alba, 

sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Funcționarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este intrinsec legată de racordarea 

acestuia la rețelele de utilități publice, racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică 

fiind prioritară.  

Prin adresa nr. 98392/27 octombrie 2020 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud  SA, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24007/29 

octombrie 2020, însoțită de Convenția – model cadru – de constituire a dreptului de uz, servitute 

și acces la utilități publice, planul de situație și avizul tehnic de racordare pentru consumator 

necasnic nr. 704019103017/10.07.2020, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud  SA solicită reglementarea juridică a terenului unde este necesară amplasarea 

unui post de transformare în anvelopă de beton, în suprafață de 22 mp., în vederea realizării 

lucrării „Spor putere Spital Pneumoftiziologie”.  

Reglementarea juridică a spațiului  - post trafo și grup electrogen – se face în baza art. 12 

alin. 2, alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice, cu modificările și 

completările ulterioare, care prevede că „Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau 

privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice 

sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate 

în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:  

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, 

retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;  

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al 

autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;  

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 

instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi 

pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii;  

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în 

pericol persoane şi bunuri;  

e) dreptul de acces la utilităţile publice.  

(3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar 

conţinutul acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe 

toată durata existentei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei 

capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.  

(4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale 

unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu 

gratuit, pe toată durata existenţei acestora.” 

Reglementarea juridică a spațiului mai sus menționat se realizează prin încheierea unei 

convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice încheiată între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, în calitate de proprietar al bunului imobil, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în calitate de administrator al imobilului, și  Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., în calitate de beneficiar al dreptului de uz, servitute și 



acces la utilități publice asupra suprafeței de 22 mp din terenul aferent imobilul înscris în  CF 

74166  Aiud. 

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, cu modificările și completările 

ulterioare, prin  proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va 

aproba constituirea dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 22 mp din terenul 

aferent imobilul înscris în  CF 74166  Aiud. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 
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