
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2020 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local  

al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) - Ocna 

Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Judeţul Mureș,  situat  în intravilanul localității 

Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare  

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în data 

de 25 februarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 260/2020 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local  

al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - 

Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Judeţul Mureș,  situat  în intravilanul localității Fărău, în vederea 

realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării articolului 4 al 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Judeţul Mureș,  situat  în 

intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare; 

           - raportul de specialitate  nr. 3832/17 februarie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limita jud. Mureș,  situat  în 

intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Fărău nr. 50/ 2020 privind  aprobarea primirii  

temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean 

DJ 107D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Judeţul Mureș,  

situat  în intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și 

modernizare; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Fărău nr. 13/2021  privind modificarea 

HOTĂRÂRII NR . 50 / 9.11.2020 privind  aprobarea primirii  temporare în administrarea Consiliului 

Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) - Ocna 

Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Judeţul Mureș,  situat  în intravilanul localității Fărău, 

în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare;  

- Contractului de administrare nr. 25447 / 3205/13.11.2020 încheiat între UAT Judeţul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba și UAT Comuna Fărău prin Consiliul Local al Comunei Fărău. 

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 
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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. 22
1
 alin. 3 și alin. 4  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, 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. I. Se aprobă modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2020 care 

va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. După   recepţia   finală   a   lucrărilor   de   reparare,   întreţinere   și 

modernizare,   precum   și   a   perioadei   de  monitorizare   de   7   ani,   tronsonul   din drumul   

județean   menționat   la   art.   1   se   retransmite   UAT   -   Judeţul   Alba   prin Consiliul Județean 

Alba” 

Art. II. Contractului de administrare nr. 25447 / 3205/13.11.2020, „Capitolul IV – Durata 

Contractului”, se modifică în mod corespunzător.  

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2020 rămân 

neschimbate. 

Art. IV. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi administraţie publică din cadrul 

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

hotărâri.  

Art. V. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local al 

comunei Fărău, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    p.SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL           DIRECTOR EXECUTIV       

                                                                                                           LILIANA NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

Nr. 45 

Alba Iulia, 25 februarie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                          Abţineri de la vot: 0   
     

 

 

https://idrept.ro/00076618.htm

