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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională de drum local - drum comunal  a 

tronsonului cuprins între km 10+839 –km 16+681  din drumului județean DJ 142 K: Cetatea de 

Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) 

precum și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Alba și din administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Valea Lungă și administrarea 

Consiliului Local al Comunei Valea Lungă 

 

 

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

data de 12 octombrie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională de drum local - 

drum comunal  a tronsonului cuprins între km 10+839 –km 16+681  din drumului județean DJ 142 K: 

Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) 

precum și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului 

Județean Alba în domeniul public al Comunei Valea Lungă și administrarea Consiliului Local al 

Comunei Valea Lungă; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria 

funcțională de drum local - drum comunal  a tronsonului cuprins între km 10+839 –km 16+681  din 

drumului județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - 

Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) precum și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Alba 

și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Valea Lungă și 

administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Lungă; 

          - raportul de specialitate nr. 21909/8 octombrie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Valea Lungă nr. 75/ din 7 

octombrie 2021 privind încuviințarea cererii adresată Consiliului Județean Alba pentru aprobarea 

încadrării unui tronson din drumul județean DJ 142K din categoria funcțională de drum de interes 

județean în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii 

acestuia din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în 

domeniul public al comunei Valea Lungă și în administrarea Consiliului local al comunei Valea 

Lungă. 

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 

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

domeniului public şi privat al județului; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 287 lit. b şi art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 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 
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municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă încadrarea tronsonului din drumul județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 

142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), cuprins între km 

10+839 – km 16+681, situat administrativ în comuna Valea Lungă, județul Alba, având datele de 

identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, în categoria funcţională de drum 

de interes local - drum comunal, având indicativul DC 32.  

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Valea Lungă și în administrarea Consiliului 

local al comunei Valea Lungă a tronsonului din drumul județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 

142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), cuprins între km 

10+839 – km 16+681, situat administrativ în comuna Valea Lungă, județul Alba, având datele de 

identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, declarându-se ca bun de interes 

public local. 

Art. 3. Poziția cu nr. crt. 63 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba, se modifică în mod corespunzător.   

Art. 4. Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT - Județul Alba.  

Art. 5. Predarea-preluarea bunului imobil – tronson din drumul județean DJ 142 K: Cetatea de 

Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), cuprins 

între km 10+839 – km 16+681, menţionat în anexă se face pe bază de protocol încheiat între unitățile 

administrativ teritoriale interesate. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce 

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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Ministerului Transporturilor, Președintelui Consiliului Județean 

Alba, Consiliului local al comunei Valea Lungă,  Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                                               Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 234 

Alba Iulia, 12 octombrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, art. 139 

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

cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                               Abţineri de la vot: 0 



 

 

Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 234/12 octombrie  2021 

 

Datele de identificare ale tronsonului de drum  din  

DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), 

 situat administrativ în comuna Valea Lungă,  

care se încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local - drum comunal  

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumire

a actuală a 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

totală 

km 

Denumire 

propusă 

Poziţie kilometrică 
Indicativ 

propus Origine Destinaţie Origine Destinație 

DJ 142 K: Cetatea de 

Baltă (DJ 142B) - 

Tătârlaua - Crăciunelu 

de Sus - Făget - Tăuni - 

Valea Lungă (DN 14 B) 

Drum 

Judeţean   

Limită UAT 

Cetatea de 

Baltă           

Km 10+839  

Tăuni 

Km 

16+681  

 

5.842 
Drum 

comunal 

Limită UAT 

Cetatea de 

Baltă           

Km 3+279 

Tăuni       

(DJ 142K)       

Km 9+121 

DC 32 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

Contrasemnează 

    Preşedinte:     Secretar General:      Membri: 

   Ion DUMITREL    Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

              

                           Marian Florin AITAI  

 

                           Ioan BODEA  

 

               Liliana NEGRUȚ 

 

   Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN  

 

                                                                      Radu Octavian NEAG 

 


