
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local  

al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean  

DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu,  

în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean DJ 

762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării 

de lucrări de  reparare și modernizare;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  nr. 

67/29 septembrie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 

aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu   a tronsonului 

din drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu , 

în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 287, art. 297,  art. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 11, art. 22 și art. 22
1
 alin. 3 - 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;  

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 predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei 

Avram Iancu, a unui tronson din drumul județean 762B: DJ 762 - Avram Iancu, situat  în 

intravilanul localității Avram Iancu , în vederea realizării unor lucrări de reparare și modernizare, 

identificat conform anexei nr. 1 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare și 

modernizare.  

Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Avram Iancu  prin Consiliul 

Local al Comunei Avram Iancu , conform anexei nr. 2 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare și modernizare, precum   și   a   

perioadei   de  monitorizare,   tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba.  

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 762B  

menționat  la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea 

către Consiliul Local al Comunei Avram Iancu , cât și la preluarea de către Consiliul Județean 



Alba, după recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare și împlinirea perioadei de 

monitorizare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 

Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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 Avram Iancu , 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. 220 

Alba Iulia, 13 octombrie 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 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 220/13 octombrie  2021   

 

 

 

Datele de identificare 

ale tronsonului de județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu care se predă temporar în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  

 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

 

Preşedinte:         Secretar General al județului:    Membri: 

Ion DUMITREL         Vasile BUMBU              Voichița Maria COMAN  

 

          Marian Florin AITAI  

 

             Ioan BODEA  

 

         Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN  

 

                                                                     Radu Octavian NEAG

Indicativ 

 

Denumirea 

drumului 
Localizare 

Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

762 B: DJ 762 - 

Avram Iancu 

Drum 

judeţean 

Intravilan 

localitatea Avram 

Iancu  

Km 1+562 – 

km 1+632 

0,070  



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 220/13 octombrie  2021   

 

MODEL 

CONTRACT CADRU   DE   ADMINISTRARE 

 

Capitolul I - Părţile contractante 

  Art. 1. Părţile contractante 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, 

reprezentat de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de 

proprietate publică 
și 

UAT - Comuna Avram Iancu  prin Consiliul Local al Comunei Avram Iancu , cu 

sediul în localitatea Avram Iancu , strada ….., nr….., telefon ……….., fax……………., 

reprezentat de domnul ……….. - Primar,  

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Capitolul II - Temeiul legal al contractului 

Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 

  - art. 136 din Constituţia României, republicată; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  nr. 67/29 septembrie 2021 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării 

temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu   a tronsonului din drumul județean 

762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu , în vederea realizării 

de lucrări de reparare și modernizare. 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./… octombrie 2021 privind aprobarea 

predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson 

din drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  aflat  în intravilanul localității Avram Iancu 

, în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare. 

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  nr……./… … 2021 privind 

aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  a 

unui tronson din drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  aflat  în intravilanul localității 

Avram Iancu , în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare. 

 

Capitolul III – Obiectul contractului 
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului -  tronson din 

drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, proprietate publică a UAT -  Județului Alba, 

situat în intravilanul localității Avram Iancu , identificat astfel: tronson din DJ 762B situat 

între pozițiile kilometrice Km 1+562 – km 1+632, cu destinaţia de drum județean. 

    (2) Predarea–preluarea imobilului s-a  făcut pe baza  protocolului de  predare 

- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………... 

     (3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei. 

 

Capitolul IV – Durata contractului 
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către 

Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  și data  preluării de către Consiliul Județean Alba, 

după recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare, precum   și   a   perioadei   de  

monitorizare, a tronsonului identificat la art. 3 alin. 1. 

 

Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 5. Drepturile proprietarului: 



  (1) să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile 

contractului de administrare; 

  (2) să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să 

urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligațiile stabilite prin contract; 

  (3) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă 

administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

Art. 6. Drepturile administratorului: 

(1) să folosească și să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de 

lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare; 

(2) să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de 

administrare, conform destinației acestuia. 

Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 

(1) să asigure folosința asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, 

conform destinaţiei acestuia; 

(2) să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu 

respectarea destinaţiei stabilite prin contract; 

(3) să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de 

administrare. 

Art. 8. Obligaţiile administratorului 

(1) să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei 

acestuia; 

(2) să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului; 

(3) să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de 

construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să 

înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă 

prejudicii proprietarului; 

(4) să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele 

prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 

(5) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să 

nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să 

răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora; 

(6) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini 

sau servituţi asupra acestuia; 

(7) să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa, 

potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

(8) să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de 

administrare; 

(9) în cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare,  

proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea execuției lucrărilor, întocmind în 

acest sens un punct de vedere cu privire la cantitatea si calitatea lucrărilor executate; 

(10) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul 

proprietarului drumului; 

(11) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului 

care a fost preluat; 

(12) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul 

pentru reabilitare sau modernizare; 

 (13) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 

amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; 

(14) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără 

acordul administratorului iniţial al drumului. 

 

Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare 

Art. 9. Dreptul de administrare încetează: 

(1) Când încetează dreptul de proprietate publică; 

(2) Prin acordul de voinţă al părţilor; 

(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către autoritatea care l-a constituit: 

  a.) dacă interesul public o impune; 

  b.) ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi 



nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare. 

 

Capitolul VII - Răspunderea părţilor 

Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 

datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat 

prin expertiză. 

Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, 

în solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin 

nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative 

referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică. 

 

Capitolul VIII - Forţa majoră 
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

Capitolul IX - Litigii 

Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, 

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

instanţa competentă. 

Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. 

Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică 

exercitarea dreptului de administrare. 

Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat, 

administratorul va arăta instanţei de judecată că UAT - Judeţul Alba este titularul dreptului de 

proprietate publică. 

Capitolul X - Dispoziţii finale 

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 

Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul 

părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 

Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract. 

Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 

 

   UAT Judeţul Alba,                            UAT Comuna Avram Iancu  

                prin Consiliul Judeţean Alba             prin Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  

       Preşedinte:                   Primar: 

              Ion DUMITREL                         ………………. 

                 .......................... 

                Vicepreședinte: 

   Marius Nicolae HAȚEGAN  

                    …….…… 

              Director executiv :        

          Florin Marian AITAI 

                       ..............…    

               Director executiv :                                                  

       Ioan BODEA  

   ……………………..     

   Director executiv:                                                        

   Liliana  NEGRUȚ 

       ………………                               

  Vizat,                                                  

  C.F.P.  

                               ………………                                  

   Vizat, 

                             Consilier juridic: 

       ………………..... 

   Întocmit, 

  Radu Octavian Neag   

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 22327/13 octombrie  2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean  

DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu,  

în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare 

 

 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea 

Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 

- Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării de lucrări de  

reparare și modernizare. 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea nr. 67/29 septembrie 2021, Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  

solicită preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 

762 - Avram Iancu, situat  în intravilanul localității Avram Iancu  în vederea realizării unor 

lucrări de reparare și modernizare. 

 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 

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

precum şi între acestea şi reşedinţele de comună.   

Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu 

străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu. 

Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul 

județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu se află cuprins în domeniul public al Județului Alba, 

la poziția cu nr. crt. 218, având lungimea de 1,917   km.      

Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului 

județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și 

rigolele din localitatea Avram Iancu, denotă o degradare continuă, acestea neîndeplinind 

condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere și pietonale impuse de normele 

naționale și internaționale în vigoare. 

În consecință și în conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru 

realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul 

unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, 

la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Avram 

Iancu  poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 - 

Avram Iancu,  situat în intravilanul localității Avram Iancu  în vederea realizării unor lucrări de 

modernizare. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 287, art. 297,  art. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 11, art. 22 și art. 22
1
 alin. 3 - 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;  

 

 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 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  nr. 67/29 septembrie 2021 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării 

temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu   a tronsonului din drumul județean 

DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu , în vederea 

realizării de lucrări de reparare și modernizare. 

 

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 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.  220 din 13 octombrie 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. 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 22329/13 octombrie  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 şi completările 

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local  

al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean  

DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu,  

în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare 

 

 

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

până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 220/13 octombrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean DJ 

762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării 

de lucrări de  reparare și modernizare;  

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  nr. 67/29 septembrie 2021 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării 

temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu   a tronsonului din drumul județean 

DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea 

realizării de lucrări de reparare și modernizare. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 22332/13 octombrie  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean  

DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu,  

în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare 

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea 

Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 

- Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu, sat  aparținător UAT Comuna 

Avram Iancu, în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare. 

 Conform art. 173 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului judeţean 

intră în sfera de dezvoltare economico-socială a judeţului. 

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

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 

balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de 

apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c) reşedinţe de comună. 

Consiliul Local al comunei Avram Iancu  solicită, prin Hotărârea nr. 67/2021, preluarea 

temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  

situat  în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării unor lucrări de reparare și 

modernizare. 

Conform art. 11 alin 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, „drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi 

păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când 

traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi”, în consecință tronsonul de drum județean 

DJ 762B, care traversează intravilanul localității Avram Iancu  își păstrează categoria funcțională 

de drum județean, dar, în același timp deservește și ca stradă. 

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

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

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

preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea 

acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Avram Iancu  poate 

prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram 

Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu  în vederea realizării unor lucrări de 

modernizare. 

Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Avram 

Iancu  este situat în intravilanul localității  Avram Iancu  și este cuprins între Km 1+562 – km 

1+632, în lungime de 0,070 km.  

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 4 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Avram Iancu  

are obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună 

restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de 

proiectare şi de execuţie, cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul 

prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 

modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 

amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din 

punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului.  



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

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

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

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

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

Consiliului Județean Alba. 

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

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

lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei 

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

a tronsonului de drum județean identificat mai sus, acest tronson va reveni în administrarea 

Consiliului Județean Alba. 

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 şi completările 

ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va 

aproba predarea temporară în administrarea Consiliul Local al Comunei Avram Iancu  a unui 

tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității 

Avram Iancu, sat aparținător UAT Comuna Avram Iancu, în vederea realizării de lucrări de  

reparare și modernizare. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 

 

 

 




