ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5
noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Alba, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, nr. 25 din 14
ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativteritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local;
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
Articol unic.
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 se completează, în sensul că
după art. 31 se introduce un articol nou, art. 311 cu următorul conţinut:
,,Art. 311 (1) Persoanele care urmează să fie desemnate în calitate de reprezentant al
UAT-Judeţul Alba sau al Consiliului Judeţean Alba în consiliile de administraţie ale instituţiilor
sau societăţilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba ori la care este acţionar, în
componenţa unor comisii care funcţionează în cadrul ori pe lângă instituţii aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Alba vor fi selectate cu prioritate pe baza unor criterii privind pregătirea lor
profesională, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, calificării şi experienţei în domeniul
de activitate pentru care urmează să fie desemnată.
(2) O persoană poate fi desemnată conform alin. 1 într-un singur consiliu de
administraţie sau o singură comisie, cu excepţia cazului în care legislaţia în vigoare prevede în
mod expres ca ocupantul funcţiei să exercite în mod exclusiv, acele prerogative.
(3) Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii
administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de
cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii,
cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele
alegeri locale.”
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 şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Alba, consilierilor judeţeni, Direcției juridică şi administraţie publică, precum şi celorlalte
direcţii/ servicii/ birouri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
CONSILIER JUDEŢEAN,
SECRETAR GENERAL
Gheorghe-Claudiu NEMEŞ
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 120
Alba Iulia, 26 mai 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
juridică și administrație publică 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 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
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 11729/26 mai 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea completării Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba în sensul reglementării
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 a fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba.
Conform prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare „consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele
unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme
de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile
legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la
ultimele alegeri locale”.
Propunerea de completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Alba are la bază următoarele considerente:
 profesionalizarea şi eficientizarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba
în consiliile de administraţie al unei entităţi economice;
 limitarea unei personae să ocupe mai multe funcţii în consiliile de administraţie ale
societăţilor comerciale, ale agenţiilor şi regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului
Judeţean alba sau în care Consiliul Judeţean Alba este acţionar.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, cu completările
ulterioare;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, nr. 25 din 14
ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativteritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local;
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
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit şi
înscrierea lui pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei „ordinară” din data de 27 mai 2021 în
vederea supunerii lui spre dezbatere şi aprobare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi 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. 120 din 26 mai 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, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIER JUDEŢEAN,
Gheorghe-Claudiu NEMEŞ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11730/26 mai 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ

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 aprobarea completării Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 26 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 120 din 26 mai 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 12054 / 31 mai 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat, vizează aprobarea completării Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, în sensul reglementării.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 a fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba.
Conform prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare „consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele
unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme
de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile
legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la
ultimele alegeri locale”.
Propunerea de completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Alba are la bază următoarele considerente:
 profesionalizarea şi eficientizarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba
în consiliile de administraţie al unei entităţi economice;
 limitarea unei personae să ocupe mai multe funcţii în consiliile de administraţie ale
societăţilor comerciale, ale agenţiilor şi regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului
Judeţean alba sau în care Consiliul Judeţean Alba este acţionar.
În acest sens, completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Alba se propune a fi efectuată prin introducerea unui articol nou dupa după art. 31,
respectiv art. 311 cu următorul conţinut:
,,Art. 311 (1) Persoanele care urmează să fie desemnate în calitate de reprezentant al
UAT-Judeţul Alba sau al Consiliului Judeţean Alba în consiliile de administraţie ale instituţiilor
sau societăţilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba ori la care este acţionar, în
componenţa unor comisii care funcţionează în cadrul ori pe lângă instituţii aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Alba vor fi selectate cu prioritate pe baza unor criterii privind pregătirea lor
profesională, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, calificării şi experienţei în domeniul
de activitate pentru care urmează să fie desemnată.
(2) O persoană poate fi desemnată conform alin. 1 într-un singur consiliu de
administraţie sau o singură comisie, cu excepţia cazului în care legislaţia în vigoare prevede în
mod expres ca ocupantul funcţiei să exercite în mod exclusiv, acele prerogative.
(3) Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii
administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de
cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii,
cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele
alegeri locale.”
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, se propune aprobarea Proiectului de hotărâre privind completarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, înregistrat sub nr. 120
din 26 mai 2021.
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ
Redactat,
Viorel LUCULESCU
Comp. Administraţie publică

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren
în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia sub nr. cad/top.
4354/25/2/1, 4354/25/1/1 - monument istoric situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna iunie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia
sub nr. cad/top. 4354/25/2/1, 4354/25/1/1 - monument istoric situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul Alba;
- adresa nr. 718/27 mai 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de
referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11771/27
mai 2021.
Analizând raportul nr. 11841/28 mai 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monumente istorice.
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;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, 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 neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia sub nr.
cad/top. 4354/25/2/1, 4354/25/1/1, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron
Pumnul, nr. 10, judeţul Alba, proprietar Ghilea Adrian Florin. Imobilul teren este înscris în Lista
Monumentelor Istorice, la poziția cu nr. 3, în situl arheologic de grupa A, Situl arheologic de la
Alba Iulia - Aşezarea civilă în preajma castrului roman, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02,
conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care
constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. 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,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, 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. 121
Alba Iulia, 28 mai 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 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 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. 11850/28 mai 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919Alba Iulia
sub nr. cad/top. 4354/25/2/1, 4354/25/1/1, Alba Iulia - monument istoric situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia sub nr. cad/top.
4354/25/2/1, 4354/25/1/1, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10,
judeţul Alba proprietar Ghilea Adrian Florin. Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor
Istorice, la poziția nr. 3, în situl arheologic de grupa A, Situl arheologic de la Alba Iulia Aşezarea civilă în preajma castrului roman, cod LMI2015 AB-I-m-A-00001.02.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 718/27 mai 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 11771/27 mai 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută
de d-l Ghilea Adrian Florin, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul nr. 10, judeţul Alba.
Domnul Ghilea Adrian Florin, are calitatea de proprietar asupra imobilului, teren în
suprafaţă de 476 mp. - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron
Pumnul, nr. 10, judeţul Alba. Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor Istorice, la
poziția nr. 3, în situl arheologic de grupa A, Situl arheologic de la Alba Iulia - Aşezarea civilă în
preajma castrului roman, cod LMI2015 AB-I-m-A-00001.02, acesta exprimându-şi intenţia de a
vinde imobilul respectiv.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 718/27 mai 2021, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilului identificat
mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 iunie 2019, întrunită în
ședință în data de 28 mai 2021, luând în discuție imobilul la care s-a făcut trimitere anterior, a
recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 11841/28 mai 2021.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi 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
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt
comunicat prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 718/27 mai 2021.
De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument
istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilelor menționate mai sus, fapt
comunicat prin raportul nr. 11841/28 mai 2021.
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. 121 din 28 mai 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, 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11853/28 mai 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren
în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia sub nr. cad/top.
4354/25/2/1, 4354/25/1/1 - monument istoric situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 28 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinară”
estimată a avea loc în data de 2 iunie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 121/28 mai 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia
sub nr. cad/top. 4354/25/2/1, 4354/25/1/1 - monument istoric situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul Alba;
- adresa nr. 718/27 mai 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de
raportul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11771/27
mai 2021.
- raportul nr. 11841/28 mai 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării
imobilelor monumente istorice.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ..... / .. mai 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919Alba Iulia
sub nr. cad/top. 4354/25/2/1, 4354/25/1/1, Alba Iulia - monument istoric situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919, nr. cad/top. 4354/25/2/1,
4354/25/1/1, Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10,
judeţul Alba proprietar Ghilea Adrian Florin. Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor
Istorice, la poziția nr. 3, în situl arheologic de grupa A, Situl arheologic de la Alba Iulia Aşezarea civilă în preajma castrului roman, cod LMI2015 AB-I-m-A-00001.02.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Codul asociat monumentelor istorice (codul LMI) cuprinde:
- acronimul județului în care se află;
- un numeral roman ce grupează monumentele în funcție de natura lor:
o I - Monumente de arheologie;
o II - Monumente arhitectură;
o III - Monumente de for public;
o IV - Monumente memoriale și funerare;
- o minusculă (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit arheologic);
- o majusculă care descrie monumentul din punct de vedere valoric:
o A - monumente de interes național;
o B - monumente de interes local;
- un număr de ordine unic la nivelul întregii țări (ex. 00001.01). Cifrele de după
punct reprezintă indicele monumentului în cadrul unui ansamblu clasat.
Imobilul teren identificat mai sus în suprafaţă totală de 476 mp., este înscris în Lista
Monumentelor istorice 2015- judeţul Alba, conform Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului
culturii şi cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice
dispărute cu modificările şi completările ulterioare, la poziţia cu nr. crt. 3, având cod de

identificare AB-I-m-A-00001.02, Aşezare civilă, municipiul Alba Iulia, monument istoric "În
preajma castrului roman" sec. II - IV p. CHR, Epoca romană.
Prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 718/27 mai 2021, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilului identificat
mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 11841 /28 mai 2021, anexat prezentului proiect de
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului în cauză - monument istoric, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Aron Pumnul nr. 10, judeţul Alba.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 278/2020
privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,
înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna iunie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 privind aprobarea constituirii
dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun
imobil - teren,înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului
Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 privind aprobarea constituirii
dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun
imobil - teren, înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului
Alba.
- Contractului de administrare nr. 1324/1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba 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. 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;
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 completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 privind
aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba astfel:
După art. 1 se introduc 3 articole noi, art. 11, art. 12 și art. 13 care vor avea următorul
cuprins:
„Art. 11. Se exprimă acordul cu privire la introducerea în intravilan a bunului
imobil - teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, zona Pâclişa, înscris în C.F. nr.
82768 Alba Iulia în suprafaţă de 6842 mp, categoria de folosință fâneață, pentru realizarea
obiectivului de investiții construire Secție de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul de
Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.”

„Art. 12. Se declară de interes județean obiectivele de investiții construire Secție
de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia.”
„Art. 13. Se declară de utilitate publică obiectivele de investiții construire Secție
de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia.”
Art. II.
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 privind
aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba rămân neschimbate.
Art. III.
Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. IV.
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, Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 122
Alba Iulia, 28 mai 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
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 11854/28 mai 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.
278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,
înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează completarea Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren, înscris în CF nr.
82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 s-a aprobat constituirea dreptului
de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil teren, în suprafaţă de 6.842 mp, înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public
al Judeţului Alba.
Pe acest teren Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va realiza obiectivului de investiții
„construire Secție de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, respectiv vor fi edificate două imobile –
construcții pentru cele două secții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Pentru construirea celor două imobile este necesar modificarea Planului Urbanistic Zonal
al Municipiului Alba Iulia, în sensul introducerii terenului mai sus menționat, din extravilanul
municipiului Alba Iulia în intravilan municipiului Alba Iulia. De asemenea pentru aprobarea
documentației privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal este necesară declararea de interes
public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiții „construire Secție de Boli
Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”.
Față de cele prezentate este necesar completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.
278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren, înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia,
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, în sensul exprimării acordului cu privire la
trecerea din extravilan în intravilan a terenului mai sus menționat precum și declararea de interes
public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiții „construire Secție de Boli
Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”.
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, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;

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. 122 din 28 mai 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, 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11857/28 mai 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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
cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 278/2020
privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,
înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 28 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinară”
estimată a avea loc în data de 2 iunie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 122/28 mai 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,înscris în CF nr. 82768
Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 11892 /28 mai 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.
278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,
înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează completarea Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren, înscris în CF nr. 82768 Alba
Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 s-a aprobat constituirea dreptului
de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil teren, în suprafaţă de 6.842 mp, înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public
al Judeţului Alba.
Pe acest teren Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va realiza obiectivului de investiții
„construire Secție de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, respectiv vor fi edificate două imobile –
construcții pentru cele două secții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Pentru construirea celor două imobile este necesar modificarea Planului Urbanistic Zonal
al Municipiului Alba Iulia, în sensul introducerii terenului mai sus menționat, din extravilanul
municipiului Alba Iulia în intravilan municipiului Alba Iulia. De asemenea pentru aprobarea
documentației privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal este necesară declararea de interes
public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiții „construire Secție de Boli
Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”.
Față de cele prezentate este necesar completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.
278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren, înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia,
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, în sensul exprimării acordului cu privire la
trecerea din extravilan în intravilan a terenului mai sus menționat precum și declararea de interes
public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiții „construire Secție de Boli
Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”.
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
exprima acordului cu privire la trecerea din extravilan în intravilan a terenului mai sus menționat
precum și se va declara de interes public județean și de utilitate publică a obiectivului de
investiții „construire Secție de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul de Psihiatrie Cronici
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
3/2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea
Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75)
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna iunie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale
strecurată în Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN
75);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Județul Hunedoara
- Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti Mihoieşti (DN 75), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3, Cad. 4, Cad. 4.1, Cad. 5,
Cad. 6, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din 11 decembrie 2020;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 3/2021
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a
dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 762: Limită
Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- 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;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 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 îndreptarea erori materiale strecurată la  Cad. 2 în art. 1 al Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale

pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
drumului judeţean DJ 762: Limită Județul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75), care va avea
următorul cuprins:
„Art. 1.
 Cad. 2 - Tronson DJ 762, km 45+692 => km 46+872, cu suprafaţa de 12188
mp., din care 2408 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 45+693
având suprafaţa construită de 5 mp., iar Construcția C2 reprezintă culeea podului de la km
46+871, având suprafaţa construită de 5 mp. aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 762:
Limită Județul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos
- Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Avram Iancu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 85 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1”
Art. II.
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea
documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de
proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 762: Lim jud. Hunedoara Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti Mihoieşti (DN 75) rămân neschimbate.
Art. III.
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. IV.
Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi
se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea
teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 123
Alba Iulia, 28 mai 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
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 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. 11858/28 mai 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale
pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Județul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea
Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75)
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează îndreptarea erorii materiale strecurată la 
Cad. 2 în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea
documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de
proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Județul
Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75),.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 a fost însuşită documentaţia tehnică
cadastrală pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Județul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75).
La art. 1 cad. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba mai sus menționate au fost trecute
din eroare alte poziții kilometrice decât cele din documentaţia tehnică cadastrală întocmită de
către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş.
Față de cele prezentate și pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate
publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public
al Judeţului Alba a tronsonului din drumul județean DJ 762 cuprins între pozițiile kilometrice
km. 45+692 => km. 46+872 se impune îndreptarea erori materiale strecurate la art. 1 cad. 2 prin
modificarea și completarea corectă a art. 1 cad. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
3/2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare,
ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,asupra drumului judeţean DJ 762:
Limită Județul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos
- Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75).
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75)
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pct. 1 din anexa nr. 3, art. 287
lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- 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;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
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
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 762,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27640/11
decembrie 2020.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
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. 123 din 28 mai 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, 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11860/28 mai 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
3/2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, prima
înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Județul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea
Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 28 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinară”
estimată a avea loc în data de 2 iunie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 123/28 mai 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale
strecurată în Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Județul Hunedoara - Dealu Crişului Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN
75);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 762: Limită Județul Hunedoara
- Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti Mihoieşti (DN 75), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3, Cad. 4, Cad. 4.1, Cad. 5,
Cad. 6, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din 11 decembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU
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RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale
pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 762: Lim jud. Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75)
Proiectul de act administrativ inițiat vizează îndreptarea erorii materiale strecurate la art.
1  Cad. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba,asupra drumului judeţean DJ 762: Lim jud. Hunedoara - Dealu Crişului - Valea
Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75).
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 s-a însuşit documentaţia tehnică
cadastrală pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 762: Lim jud. Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75).
La art. 1 cad. 2 a Hotărârii Consiliului Județean alba mai sus menționate au fost trecut din
eroare alte poziții kilometrice decât cele din documentaţia tehnică cadastrală întocmite de către
S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba a
tronsonului din drumul județean DJ 762 cuprins între pozițiile kilometrice km. 45+692 => km.
46+872 se impune îndreptarea erori materiale strecurate la art. 1 cad. 2 prin modificarea și
completarea corectă a art. 1 cad. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021, acesta
având următorul conținut „ Cad. 2 - Tronson DJ 762, km 45+692 => km 46+872, cu
suprafaţa de 12188 mp., din care 2408 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului
de la km 45+693 având suprafaţa construită de 5 mp., iar Construcția C2 reprezintă culeea
podului de la km 46+871, având suprafaţa construită de 5 mp. aferentă sectorului din drumul
judeţean DJ 762: Lim. jud. Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75), situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Avram Iancu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 85 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1”.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba
se va înscrie dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară, asupra
tronsonului din drumul județean DJ 762 cuprins între pozițiile kilometrice km. 45+692 => km.
46+872.
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