
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Săsciori,  

pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al Comunei 

Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

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

cererii adresate Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, 

din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean 

Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 4,  art. 297  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 867 - 870  din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 1  alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executărilor lucrărilor de construcție, 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 încuviințează cererea adresată Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru 

transmiterea bunului imobil-teren, situat administrativ în localitatea Răchita, comuna Săsciori, în 

suprafaţă de 400 mp, din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în  administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului - pod  provizoriu la km 24+240  pe 

DJ 704A în cadrul investiției de interes județean „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza 

comunei Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A”. 
Art. 2. Dreptul de administrare se va constitui în favoarea Consiliului Județean Alba până 

la finalizarea lucrărilor. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului 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; Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Consiliului local al Comunei Săsciori, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                                                                 Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                             SECRETAR GENERAL 

                          Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 

                                                                 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 56 

Alba Iulia, 17  martie  2021 



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 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, 

investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6042/17 martie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al 

Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului 

local al Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba 
 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil, din administrarea Consiliului local al 

Comunei Săsciori în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului – 

pod  provizoriu la km 24+240  pe DJ 704A în cadrul investiției de interes județean „Refacere 2 

poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ 

704A”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță 

cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului 

Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea 

unei rețele de transport rutier sigure și operaționale, creșterea nivelului de trai al locuitorilor 

circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii, 

precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.   

Obiectivului de investiției de interes județean  „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza 

comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ 704A”, urmărește 

implementarea legislației şi a politicii Uniunii Europene în domeniu, asigurând desfășurarea 

traficului în condiții de siguranță şi totodată dezvoltarea infrastructurii necesare pentru creșterea 

nivelului de trai al locuitorilor. Acest obiectiv este necesar ca urmare a calamităților naturale din 

luna iunie 2019, care au afectat și traseul drumului județean DJ 704A, unde nu mai puțin de 14 

poduri și podețe au fost afectate, unele dintre ele fiind acum impracticabile. 

Drumul județean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita -DN 67C (Sebeşel) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al 

județului Alba, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, privind atestarea domeniului 

public al județului Alba, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Alba la 

poziția cu nr. crt. 67, și se află în administrarea Consiliului Județean Alba, conform anexei 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 

drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Printre cele 14 poduri și podețe care au fost afectate de calamitățile naturale din luna 

iunie 2019 se află și podul peste Valea Răchitei, situat la km 24+900 pe drumul județean DJ 

704A, întrucât starea tehnică a acestuia îl face impracticabil circulației rutiere în condiții minime 

de siguranță. În consecință  se va demola podul existent pe amplasament, acesta urmând a fi 

înlocuit cu un pod nou. 

În aval de podul existent se va realiza un pod provizoriu, pod ce va permite realizarea 

variantei ocolitoare de acces în localitatea Răchita. 

În conformitate cu prevederile art. 1  alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru a edifica podul provizoriu mai sus menționat, executarea 

lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de 

desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui 

imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu 

dispune altfel. 

Prin urmare  imobilul – teren – situat administrativ în localitatea Răchita, comuna  

Săsciori,  trebuie să fie transmis din administrarea Consiliului Local Săsciori în administrarea 

Consiliului Județean Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.  



 III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 4,  art. 297 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 867 - 870 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  - art. 1  alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

    Nu este cazul 

 

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, 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.  56 din 17 martie 2021. 

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. 6043/17 martie 2021 

 

 

 

 

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 redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Săsciori,  

pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al 

Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

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

până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 25 martie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr.  56 din 17 martie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al Comunei Săsciori,  

pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al Comunei 

Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6057 din 17  martie  2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei 

Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al 

Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren din administrarea Consiliului 

local al Comunei Săsciori în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării 

obiectivului – pod  provizoriu la km 24+240  pe DJ 704A în cadrul investiției de interes județean 

„Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul 

județean DJ 704A”. 

Obiectivului de investiției de interes județean  „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza 

comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ 704A”, urmărește 

implementarea legislației şi a politicii Uniunii Europene în domeniu, asigurând desfășurarea 

traficului în condiții de siguranță şi totodată dezvoltarea infrastructurii necesare pentru creșterea 

nivelului de trai al locuitorilor. Acest obiectiv este necesar ca urmare a calamităților naturale din 

luna iunie 2019, care au afectat și traseul drumului județean DJ 704A, unde nu mai puțin de 14 

poduri și podețe au fost afectate, unele dintre ele fiind acum impracticabile. 

Drumul județean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita -DN 67C (Sebeşel) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al 

județului Alba, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, privind atestarea domeniului 

public al județului Alba, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Alba la 

poziția cu nr. crt. 67, și se află în administrarea Consiliului Județean Alba, conform anexei 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 

drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Printre cele 14 poduri și podețe care au fost afectate de calamitățile naturale din luna 

iunie 2019 se află și podul peste Valea Răchitei, situat la km 24+900 pe drumul județean DJ 

704A, întrucât starea tehnică a acestuia îl face impracticabil circulației rutiere în condiții minime 

de siguranță. În consecință  se va demola podul existent pe amplasament, acesta urmând a fi 

înlocuit cu un pod nou. 

Pentru realizarea variantei ocolitoare de acces în localitatea Răchita, în aval de podul 

existent este necesar a se realiza un pod provizoriu. 

În acest sens Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil – teren - situat 

administrativ în localitatea Răchita sat aparținător comunei Săsciori,  în proximitatea drumului 

județean DJ 704K. Acest imobil întrunește condițiile pentru realizarea podului provizoriu și a 

variantei de acces ocolitoare. 

Pentru a edifica varianta ocolitoare mai sus menționată, conform prevederilor art. 1 și 

Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de 

construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  imobilul – teren – trebuie să 

fie transmis din administrarea Consiliului Local Săsciori în administrarea Consiliului Județean 

Alba. Dreptul de administrare asupra  bunul imobil – teren, descris mai sus, se va constitui în 

favoarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor.  

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului 

judeţean” alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului”, art. 182 alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri 

judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de 

cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului 

general al unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 

al consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 

140 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit. 

a), care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, art. 297 „Stabilirea 



modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică”  alin.(1)  care prevede 

”Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de 

exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: a ) darea în administrare … ” și alin. (5) 

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 încuviința cerere adresată Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea 

unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului – pod  provizoriu la km 24+240  pe 

DJ 704A în cadrul investiției de interes județean „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza 

comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ 704A”. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Șef Serviciu,                                                                                      Șef Serviciu,  

Floare PERȚA                                                                       Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 


