
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării traseului și lungimii  drumului județean  
DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus  

- Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) 
 
 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 
audio/videoconferință,  în data de 2 noiembrie 2021; 

Luând în dezbatere: 
- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării traseului și lungimii  drumului 

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

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării traseului 
și lungimii  drumului județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de 
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B);  

- raportul de specialitate nr. 23614 din 10 octombrie 2021 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Luând în considerare prevederile> 
- Hotărârii Consiliului local al comunei Valea Lungă nr. 75/7 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; 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă  nr. 47/11 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 Cetatea de Baltă și în administrarea Consiliului local al comunei 
Cetatea de Baltă; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 231/12 octombrie 2021 privind încuviințarea 
cererii adresate Consiliului local al Comunei Cetatea de Baltă, pentru transmiterea unui imobil - 

teren, din domeniul public al Comunei Cetatea de Baltă și din administrarea Consiliului local al 
Comunei Cetatea de Baltă, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 
Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 232/12 octombrie 2021 privind încuviințarea 
cererii adresate Consiliului local al Comunei Valea Lungă, pentru transmiterea unui imobil - 

teren, din domeniul public al Comunei Valea Lungă și din administrarea Consiliului local al 
Comunei Valea Lungă, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 
Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 234/12 octombrie 2021 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; 
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- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 236/12 octombrie 2021 privind aprobarea 

încadrării în categoria funcțională de drum local – drum comunal  a tronsonului cuprins între km 

7+560 – Km 10+839 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 Cetatea de Baltă și administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de 
Baltă; 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Valea Lungă nr. 80/25 octombrie 2021 privind 

completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Lungă, 
județul Alba; 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă  nr. 54/28 octombrie 2021 
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea 

Lungă, județul Alba; 
- Hotărârii Consiliului local al comunei Valea Lungă nr. 86/25 octombrie 2021 privind 

aprobarea transmiterii unui imobil - teren, înscris în CF nr. 72345 Valea Lungă, în suprafaţă de 
4.913 mp, din domeniul public al Comunei Valea Lungă și din administrarea Consiliului local al 
Comunei Valea Lungă, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 
Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă  nr. 52/28 octombrie 2021 
privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren, înscris în CF nr. 76403 Cetatea de Baltă, în 
suprafaţă de 18.829 mp, din domeniul public al Comunei Cetatea de Baltă și din administrarea 
Consiliului local al Comunei Cetatea de Baltă, în domeniul public al Județului Alba și în 
administrarea Consiliului Județean Alba; 

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. 286  alin. 3,  art. 287 lit. și  art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin. 7  

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 
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 
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Art. 1. Se aprobă preluarea bunului imobil - teren extravilan, având categoria de folosință 
drum, situat administrativ pe teritoriul UAT Cetatea de Baltă, judeţul Alba,  înscris în CF 76403 
Cetatea de Baltă, în suprafaţă de 18829 mp,  din domeniul public al Comunei Cetatea de Baltă și 
din administrarea Consiliului local al Comunei Cetatea de Baltă în domeniul public al Județului 
Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării traseului drumului 
județean DJ 142K. 

 Art. 2. Se aprobă preluarea bunului imobil - teren extravilan, având categoria de folosință 
drum, situat administrativ pe teritoriul UAT Valea Lungă, judeţul Alba,  înscris în CF 72345 
Valea Lungă, în suprafaţă de 4913 mp,  din domeniul public al Comunei Valea Lungă și din 
administrarea Consiliului local al Comunei Valea Lungă în domeniul public al Județului Alba și 



în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării traseului drumului județean 
DJ 142K. 

Art. 3. Se declară bunurile imobile identificate la art. 1 și art. 2 ca bunuri de interes 

public județean. 
Art. 4. Se aprobă modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 142 K: Cetatea 

de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), 
traseul devenind DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Tăuni - Valea Lungă (DN 
14 B), în lungime de 21,425 km, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Poziția cu nr. crt. 63 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
Județului Alba se va modifica, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Predarea-preluarea imobilelor  descrise la art. 1 și art. 2 se face pe bază de protocol 
încheiat între Consiliul Județean Alba și cele două autorităţi ale administraţiei publice locale.  

Art. 7. 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. 8. 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. 9. 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, 
Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă, 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. 273 

Alba Iulia, 2 noiembrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2, art. 139 

alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. dd 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 nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 273/2 noiembrie  2021   

 
 
 

Datele de identificare ale drumului județean  
DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) 

 
 
 

Denumirea drumului județean Traseul drumului 
Poziţia kilometrică Lungimea reală Km  

Origine Destinaţie 

DJ 142 K  
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - 
Tătârlaua - Tăuni - Valea 
Lungă (DN 14 B) 

Cetatea de Baltă 
(DJ 142B)  

0+000 

Valea Lungă  
(DN 14 B) 

21+425 
21,425 

 
 
 

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

    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 
 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 273/2 noiembrie  2021   

 

 
Datele de identificare ale bunului imobil, drum județean  

DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) cuprins la poziția cu nr. crt. 63 
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba 

 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
Bunului 

 
Elementele de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 
Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
 

63 
 

1.3.7.2. 
DJ 142 K: Cetatea de Baltă 
(DJ 142B) - Tătârlaua - 
Tăuni - Valea Lungă (DN 14 
B) 

- poz. km: 0+000 – km 21,425 
- CF nr. 76403 Cetatea de Baltă, în 
suprafaţă de 18.829 mp. și lungime 
de 2,353 km. 
- CF nr. 72345 Valea Lungă, în 
suprafaţă de 4.913 mp. și lungime de    
0,609 km. 
- lungimea: 21,425 km 

  Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. 

nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 
ulterioare şi a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 și nr. … /2021 

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

 
 

    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 


