
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal  

de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, 

sat Acmariu, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana sub nr. cad/top 692 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana sub nr. 
cad/top 692; 
  - solicitarea beneficiarei Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel  privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, grădină, situat în comuna 
Blandiana, sat Acmariu, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul judeţean DJ 107A 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 23034/21 octombrie 2021; 
 - procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana, sat 
Acmariu, judeţul Alba. 

 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 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; 

 - 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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu 
imobilul grădină în suprafaţă totală măsurată de 2800 mp., situat administrativ în extravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana, sub nr. 



cad/top 692, solicitat în vederea notării posesiei în cartea funciară, asupra imobilului în cauză, 
prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. 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. 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, 
beneficiarei Halmaghi Ana prin mandatar, ing. Maxim Emanuel, Direcției juridică şi 
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                                              Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 239 

Alba Iulia,  27 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 
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. 23440/27 octombrie 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică 
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, 

sat Acmariu, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana sub nr. cad/top 692 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 
comune asupra imobilului, situat în comuna Blandiana, identificat prin C.F. nr. 70621, nr. 
cad/top 692, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107A. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23034/21 
octombrie 2021, beneficiara Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel în calitate de 
expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor 
comune dintre DJ 107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, grădină, în 
suprafaţă totală măsurată de 2800 mp., situat în extravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, 
identificat prin C.F. nr. 70621, nr. cad/top 692, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale necesare notării posesiei în cartea funciară, asupra imobilului în cauză.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației 
de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru 
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi 
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107A, care este întabulat, având ca şi 
proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de coordonate, a 
eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea documentaţiei dacă 
există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia cadastrală respectă 
limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă semnarea procesului 
verbal de vecinătate. 

III. Reglementări anterioare 
Nu există 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 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; 

 - 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 
Domnul ing. Maxim Emanuel în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a 

înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru 
semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea 
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele 
proprietăţilor, acestea nefiind afectate. 

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, 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.  239 din 27octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23441/27 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 exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal  

de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, 

sat Acmariu, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana sub nr. cad/top 692 
 

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

până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 239/27 octombrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana sub nr. 
cad/top 692; 
  - solicitarea beneficiarei Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel  privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, grădină, situat în comuna 
Blandiana, sat Acmariu, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul judeţean DJ 107A 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 23034/21 octombrie 2021; 
 - procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana, sat 
Acmariu, judeţul Alba. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică 
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, 

sat Acmariu, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana sub nr. cad/top 692 

 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 23034/21.10.2021, d-na 
Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel, transmite spre aprobare procesul verbal de 
vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la nord cu DJ 107A în scopul întocmirii 
documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare notării posesiei în cartea funciară asupra 
imobilului în cauză.  
 Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107A: Alba Iulia - 
Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 
Limită judeţul Hunedoara, proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul teren - grădină în 
suprafaţă totală de  2800 mp., situat în extravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, judeţul 
Alba. 

Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii 
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul 
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de 
ing. Maxim Emanuel, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul 
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean  DJ 107A a 
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia 
cu nr. crt. 46. 

În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în 
vederea reglementării situatiei de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din 
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt 
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal 
de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor 
posibile suprapuneri cu DJ 107A, care este întabulat, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică 
topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de siguranţă a drumului 
judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea 
Judeţului Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 
patrimoniului judeţului, ale art. 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, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale privind înscrierea în cartea funciară (primă înscriere) pentru imobilul de 
mai sus. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
 
 
Întocmit, Ghilea Florin 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, 
localitatea Colibi” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 
Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 cererea de finanţare pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, 
localitatea Colibi” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 
Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 
22+850, localitatea Colibi”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii 
„Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
              Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
Înregistrat cu nr. 240 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 

https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
http://www.cjalba.ro/


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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 240 din 27 octombrie 2021 
 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDEȚUL ALBA 
Denumirea obiectivului de investiții: Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi 
Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: d. poduri, podețe, pasaje sau punţi pietonale: 
construcție nouă;  

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  

Pe DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 
Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul 
Mureş, la  km 22+850, pe teritoriul administrativ al 
UAT Ohaba, la intrarea în satul Colibi dinspre Alba 
Iulia și va traversa râul Secaş, afluent de stânga al 
Târnavei. 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 56 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.531.522,68 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 4.378.396,90 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:     153.125,78 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

   422.186,72 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 2.706.325,13 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

     d)Pentru poduri, podețe, pasaje sau punţi pietonale pentru fiecare tip:  

- drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: drum judeţean, clasa tehnică IV; 
- număr obiecte: 1; 
- lungime: 30,1 metri; 
- număr deschideri: 1; 
- lăţime:10,80 metri. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului  
Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  
Nume şi prenume: Ion Dumitrel 
Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  

mailto:cjalba@cjalba.ro


Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul Ion Dumitrel, având funcția de președinte, în calitate de reprezentant 
legal al U.A.T. - Judeţul Alba,  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 10 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 

mailto:programe@cjalba.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23540/27 octombrie 2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” în vederea 

depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” în vederea 
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu 
nr. 45. Are lungimea totală de 78 km. 

Podul nou propus a se realiza va fi situat la km 22+850 pe DJ 107, la intrarea în satul 
Colibi dinspre Alba Iulia și va traversa valea Secaş, afluent de stânga al Târnavei, în care se 
varsă în amonte de Mihalţ. Satul Colibi este administrat de comuna Ohaba, aflată la cca. 6 km 
distanţă pe direcţie sud. în localitatea Colibi, judeţul Alba.  

În prezent traversarea râului Secaș se face pe pod un provizoriu cu o bandă de circulaţie, 
executat în anul 2003, podul vechi de lemn, aflat într-o stare avansată de degradare fiind 
demolat. 

Proiectul de investiţii „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” se încadrează în 
prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare 

a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate 
și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-2: Infrastructura 
rutieră de transport județean și local. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Pod pe DJ 
107, km 22+850, loc. Colibi”. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
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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 
Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. 

Colibi” este întocmit de către S.C. MIRADA PROJECT S.RL.  
 
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, 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. 240 din 27 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23452/27 octombrie 2021 
 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” 

 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

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

până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 240 din 27 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. Colibi” în vederea 
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23.652/29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. Colibi” în vederea depunerii în 
cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny” 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 
Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, aprobat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu 
nr. 45 şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, 
privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de investiţii „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. Colibi” ce se dorește a fi depus 
spre finanţare în cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny”, se încadrează în 
prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare 

a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate 
și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-2: Infrastructura 
rutieră de transport județean și local. 

Podul nou va fi situat la km 22+850 pe DJ 107 și va traversa valea Secaş, afluent de 
stânga al Târnavei, în care se varsă în amonte de Mihalţ. Satul Colibi este administrat de comuna 
Ohaba, aflată la cca. 6 km distanţă pe direcţie sud. în localitatea Colibi, judeţul Alba.  

În anul 2002 a fost proiectat un pod nou, care să înlocuiască podul de lemn existent la 
poziția kilometrică respectivă, aflat în acel moment în stare avansată de degradare. Proiectul a 
cuprins realizarea unei variante provizorii de circulaţie printr-un pod provizoriu, demolarea 
parţială a podului existent (suprastructură şi palee), realizarea podului din beton definitiv. Până 
la ora actuală au fost realizate primele două etape, respectiv construirea podului provizoriu şi 
demolarea podului de lemn existent. 

În prezent se circulă pe podul provizoriu cu o bandă de circulaţie, executat în anul 2003. 
Acesta este situat la intrarea în satul Colibi dinspre Alba Iulia şi poziţionat pe o variantă de 
ocolire desprinsă din DJ 107 şi dezvoltată în amonte de fostul pod din lemn.  

Drumul de acces la podul provizoriu este de fapt varianta de ocolire a podului vechi care 
a fost demolat. Drumul de acces are lungimea de cca. 110 m, cu partea carosabilă în lăţime de 
3,50m, mărginită de două acostamente a câte 0,75m fiecare. 

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. 
Colibi” este întocmit de S.C. MIRADA PROJECT S.RL. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Pod pe DJ 107, 
km 22+850, loc. Colibi”. 



Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În vederea 
includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

 
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
     
 
        Întocmit,                Marilena MOGA 
Gheorghe POPA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Modernizare și consolidare drum județean DJ762,  

Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara” în vederea depunerii 
 în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare și consolidare 
drum județean DJ762, Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara” în vederea depunerii în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 cererea de finanţare pentru Proiectul „Modernizare și consolidare 

drum județean DJ762, Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara” în vederea depunerii în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „Modernizare și 
consolidare drum județean DJ762, Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara”, în vederea 
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
Înregistrat cu nr. 241 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 
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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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 241 din 27 octombrie 2021 
 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDEȚUL ALBA 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare și consolidare drum județean DJ 
762, Vidrișoara – limită județ Hunedoara 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare); 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  
Tronsonul drumului județean DJ 762 este situat pe 
teritoriul administrativ al UAT Avram Iancu 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 62 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 11.973.645,65 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 11.638.205,65 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  335.440,00 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

7.305.489,05 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.155.018,03 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: V 
- Lungime drum: 6325 metri; 
- Lucrări de consolidare: DA; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA; 
- Trotuare: NU; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 1 pod; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU; 
- Alte lucrări de arta: NU. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 
Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  
Nume şi prenume: Ion Dumitrel 
Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 



Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  
Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul Ion Dumitrel, având funcția de președinte, în calitate de reprezentant 
legal al U.A.T. - Judeţul Alba,  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 1 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23465/27 octombrie 2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Modernizare și consolidare drum județean DJ762,  
Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara” în vederea depunerii în cadrul  

Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „Modernizare și consolidare drum județean DJ762, 
Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 762: limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - 

Mărteşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) este cuprins în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 85.  

Drumul județean DJ 762: limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - 
Mărteşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) se desfășoară pe 
teritoriul administrativ al județului Hunedoara de la km 0+000 până la km 40+600 unde este 
limita de județ, iar de la km 40+600 până la km 63+900 pe teritoriul administrativ al județului 
Alba, având o lungime totală de 63,9 km. Pe teritoriul administrativ al județului Alba drumul 
județean DJ 762 asigură legătura între localitățile Dealu Crişului, Valea Maciului, Mărteşti, 
Vidra, Lunca de Jos, - Vârtăneşti, Burzoneşti și Mihoieşti, având o lungimea totală de 23,3 km. 
Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este pietruit pe o lungime de 5,7 km, între km 
40+600 – 46+300 și asfaltat pe o lungime de 17,6 km,  între km 46+300 - 63+900. 

Tronsonul de 6,3 km din drumul județean DJ 762, între localitatea Vidrișoara și limita cu 
județul Hunedoara, ce se dorește a fi modernizat este situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Avram Iancu. 

Din punct de vedere al structurii rutiere, tronsonul de drum propus pentru modernizare 
este asfaltat pe o lungime de 1,3 km și se află în stare bună de viabilitate. Pe restul lungimii 
drumul este pietruit și se află în stare rea de viabilitate. (conform stării de viabilitate la data de 
31.12.2020). 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 4,00 m – 6,00 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 3,00 – 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 – 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar prin pantele 
transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 
traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. Șanţurile existente sunt insuficiente și funcționează deficitar fiind 
în mare parte necurăţate şi colmatate. Pe traseul drumului se regăsesc: un pod, podețe dalate, 
podețe tubulare, parțial colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru insuficient, 
motiv pentru care apele pluviale nu sunt colectate și evacuate în mod corespunzător. 

Drumul se intersectează cu drumuri laterale de exploatare în dreptul cărora scurgerea 
apelor se realizează deficitar, nefiind asigurată continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor 
pluviale. Pe acest tronson există și accese la proprietăți. 

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

 
 



 
Proiectul de investiţii „Modernizare și consolidare drum județean DJ762, Vidrișoara-lim. 

jud.Hunedoara” se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, 
regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” 
Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și Mobilitate - Creșterea gradului de 
conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la 
localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-
urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
și consolidare drum județean DJ762, Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara”. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
 
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 
În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este întocmită pe baza recomandărilor 

din expertiza tehnică, de către S.C. VIA PROCONS S.RL.  
 
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. 
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Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 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. 241  din 27 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23466/27 octombrie 2021 
 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Modernizare și consolidare drum județean DJ762,  

Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara”  în vederea depunerii în cadrul  
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

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

până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi sa şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 241 din 27 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare și consolidare drum județean DJ762, 
Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23650 / 29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Modernizare și consolidare drum județean DJ 762, Vidrișoara 
– limită județ Hunedoara” în vederea depunerii în cadrul Programului național de 

investiţii „Anghel Saligny” 
 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ 762: limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - 
Mărteşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) este cuprins în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, aprobat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 85 şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale 
a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de investiţii „Modernizare și consolidare drum județean DJ 762, Vidrișoara – 
limită județ Hunedoara” ce se dorește a fi depus spre finanţare în cadrul Programului național de 
investiţii „Anghel Saligny”, se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean 
Alba, regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” 
Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și Mobilitate - Creșterea gradului de 
conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la 
localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-
urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local. 

DJ 762: limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărteşti - Vidra - 
Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) se desfășoară pe teritoriul 
administrativ al județului Hunedoara de la km 0+000 până la km 40+600 unde este limita de 
județ, iar de la km 40+600 până la km 63+900 pe teritoriul administrativ al județului Alba, având 
o lungime totală de 63,9 km. Pe teritoriul administrativ al județului Alba drumul județean DJ 762 
asigură legătura între localitățile Dealu Crişului, Valea Maciului, Mărteşti, Vidra, Lunca de Jos, - 
Vârtăneşti, Burzoneşti și Mihoieşti, având o lungimea totală de 23,3 km. Din punct de vedere al 
structurii rutiere drumul este pietruit pe o lungime de 5,7 km, între km 40+600 – 46+300 și 
asfaltat pe o lungime de 17,6 km,  între km 46+300 - 63+900. 

Tronsonul de 6,325 km din drumul județean DJ 762, între localitatea Vidrișoara și limita 
cu județul Hunedoara, ce se dorește a fi modernizat este situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Avram Iancu. 

Din punct de vedere al structurii rutiere, tronsonul de drum propus pentru modernizare 
este asfaltat pe o lungime de 1,325 km și se află în stare bună de viabilitate. Pe restul lungimii 
drumul este pietruit și se află în stare rea de viabilitate. (conform stării de viabilitate la data de 
31.12.2020). 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 4,00 m – 6,00 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 3,00 – 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 – 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar prin pantele 
transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 



traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. 

 Șanţurile existente sunt insuficiente și funcționează deficitar fiind în mare parte 
necurăţate şi colmatate. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual și de 
perspectivă. Pe traseul drumului se regăsesc: un pod, podețe dalate, podețe tubulare, parțial 
colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru insuficient, motiv pentru care apele 
pluviale nu sunt colectate și evacuate în mod corespunzător. 

Drumul se intersectează cu drumuri laterale de exploatare în dreptul cărora scurgerea 
apelor se realizează deficitar, nefiind asigurată continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor 
pluviale. Pe acest tronson există și accese la proprietăți. 

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Fiind un drum în cea mai mare parte pietruit nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii 
normale de siguranţă şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele 
de dezvoltare economică, socială şi turistică, precum şi cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-
a propus modernizarea acestuia. 

În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții va fi întocmită de către S.C. VIA PROCONS 
S.R.L. 

În baza raportului de expertiză tehnică realizat în prealabil s-a stabilit că se vor realiza 
lucrări la nivelul sistemului rutier, parte carosabilă si acostamente, la nivelul dispozitivelor de 
colectare și evacuare a apelor subterane și de suprafață, la nivelul podurilor și podețelor, lucrări 
de consolidare, amenajări de intersecții cu drumuri laterale și accese la proprietăți, lucrări în 
albie, lucrări conexe pentru siguranța rutieră, lucrări pentru protecția mediului. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare și 
consolidare drum județean DJ 762, Vidrișoara – limită județ Hunedoara” 

Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În vederea 
includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b)hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

 
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 

 
         Ioan BODEA                          Marian Florin AITAI 

 
 

          Şef serviciu,             Şef serviciu, 
             Floare PERȚA          Lenica BUCUR
      
 
      Întocmit, Sorin MAIER         Marilena MOGA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean 
DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii 
„Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 cererea de finanţare pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 
704 A, DN7 - Pianu de Jos” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii 
„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum 
județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național 
de Investiţii „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
 
Înregistrat cu nr. 242 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 
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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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 242 din 27 octombrie 2021 
 

 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDEȚUL ALBA 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - 
Pianu de Jos 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare);  

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  
Tronsonul drumului județean DJ 704A este situat pe 
teritoriul administrativ al UAT Sebeș, Vințu de Jos 
și UAT Pianu 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 56 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 18.982.384,20 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 18.606.743,00 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  375.641,20 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

13.571.180,16 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 2.663.104,43 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 5.096 metri; 
- Lucrări de consolidare: NU; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA; 
- Trotuare: NU; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 (zero); 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU; 
- Alte lucrări de arta: NU. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 
Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  
Nume şi prenume: Ion Dumitrel 



Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  
Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul Ion Dumitrel, având funcția de președinte, în calitate de reprezentant 
legal al U.A.T. - Judeţul Alba,  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 10 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23469/27 octombrie 2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” în 
vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 -Pianu de Jos” în 
vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita - DN 67 C (Sebeşel) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 67.  

Drumul județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67 C (Sebeşel) traversează localităţile Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari, 
Răchita, asigurând legătura cu drumul național DN7 și drumul național DN1. Are lungimea 
totală de 24,393 km. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat între km 0+000 
– 0+280 și 5+050 – 24+393. În prezent se execută lucrări de refacere a 12 podețe, a podului de 
pe Valea Pianului, la km 4+700 și a podului de pe Valea Rachitei, la km 23+760, poduri afectate 
de inundațiile din 2019. Restul de 4,770 km este pietruit. 

Tronsonul de 5,050 km de la km 0+000 la km 5+050 din drumul județean DJ704 A ce se 
dorește a fi modernizat este situat pe teritoriul administrativ al UAT Sebeș, Vințu de Jos și Pianu. 
Din punct de vedere al structurii rutiere acest tronson asfaltat pe primii 280 m și pietruit restul 
lungimii și este în stare REA de viabilitate.  

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00m – 6,00 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar prin pantele 
transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 
traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. Șanţurile existente sunt insuficiente și funcționează deficitar fiind 
în mare parte necurăţate şi colmatate. Podețele, 2 tubulare și unul de cadre, sunt parțial colmatate 
sau complet nefuncționale, unele având diametru insuficient, motiv pentru care apele pluviale nu 
sunt colectate și evacuate în mod corespunzător.  

Drumul se intersectează cu mai multe drumuri laterale (au fost identificate  15 drumuri de 
exploatare) în dreptul cărora scurgerea apelor se realizează deficitar, nefiind asigurată 
continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor pluviale. Pe tronsonul de drum analizat au fost 
identificate 18 accese la proprietăți.  

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” se 
încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia 

de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: 
Conectivitate și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la 
rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. 
Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-1: 
Infrastructura de transport rutier cu conectivitate națională /regională. 



Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos”. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
 
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 
În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este întocmită pe baza recomandărilor 

din expertiza tehnică, de către S.C. CONSTRUCT CDP S.RL.  
 
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, 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. 242  din 27 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
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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. 23470/27 octombrie 2021 
 

 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 -Pianu de Jos” 

 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi sa şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 242 din 27. octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 -Pianu 
de Jos” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23680/29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” în 
vederea depunerii în cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny” 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67 C (Sebeşel) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, aprobat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 67 şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 
privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” ce se 
dorește a fi depus spre finanţare în cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny”, se 
încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia 

de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: 
Conectivitate și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la 
rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. 
Creșterea mobilității și accesibilității UAT - urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-1: 
Infrastructura de transport rutier cu conectivitate națională /regională. 

Drumul județean DJ 704A se desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Alba și 
traversează localitățile Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari, Răchita, fiind asfaltat pe o porțiune 
de 19,623 km și pietruit pe restul lungimii de 4,770 km.  

Tronsonul care se propune a fi modernizat are lungimea de 5,050 km. Din punct de 
vedere al structurii rutiere acest tronson este asfaltat pe primii 280 m și pietruit pe restul lungimii 
și se află în stare REA de viabilitate.  

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00m – 6,00 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar pantele 
transversale existente nu asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 
traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. Șanţurile existente sunt insuficiente sau funcționează deficitar, fiind 
în mare parte necurăţate şi colmatate. Podețele, 2 tubulare și unul de cadre, sunt parțial colmatate 
sau complet nefuncționale, unele având diametru insuficient, motiv pentru care apele pluviale nu 
sunt colectate și evacuate în mod corespunzător.  

Drumul se intersectează cu mai multe drumuri laterale (au fost identificate  15 drumuri de 
exploatare) în dreptul cărora scurgerea apelor se realizează deficitar, nefiind asigurată 
continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor pluviale. Pe tronsonul de drum analizat au fost 
identificate 18 accese la proprietăți.  

Tronsonul de drum judeţean DJ704A propus pentru modernizare prezintă numeroase 
degradări la nivelul căii de rulare. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual 
și de perspectivă. 



Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-
a propus modernizarea acestuia. 

În vederea implementării obiectivului este în curs de realizare documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții, în baza recomandărilor din expertiza tehnică, de către S.C. 
CONSTRUCT CDP S.RL. 

 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 

posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos”. 

Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În vederea 
includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

 
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
     
 
Întocmit, Anca OANA                 Marilena MOGA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean 
DJ106K, tronson Vingard-Ohaba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 cererea de finanţare pentru Proiectul „Modernizare drum județean 

DJ106K, tronson Vingard-Ohaba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum 
județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba”, în vederea depunerii în cadrul Programului 
Național de Investiţii „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
 
Înregistrat cu nr. 243 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 
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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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 243 din 27 octombrie 2021 
 

 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDEȚUL ALBA 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare drum județean DJ106K, tronson 
Vingard - Ohaba 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare);  

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  

Tronsonul drumului județean DJ 107K este situat pe 
teritoriul administrativ al UAT Șpring și UAT 
Ohaba și asigură legătura localităților Vingard și 
Ohaba. 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 62 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 34.428.856,35 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 33.928.160,00 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  500.696,35 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

22.008.241,12 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 2.697.088,37 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 8.160 metri; 
- Lucrări de consolidare: DA; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA; 
- Trotuare: NU; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 (zero); 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU; 
- Alte lucrări de arta: NU. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 
Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  



Nume şi prenume: Ion Dumitrel 
Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  
Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul Ion Dumitrel, având funcția de președinte, în calitate de reprezentant 
legal al U.A.T. - Judeţul Alba,  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 10 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23472/27 octombrie 2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare  
și a devizului general estimativ pentru proiectul „Modernizare  

drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba” în vederea depunerii  
în cadrul Programului Național de Investiţii„Anghel Saligny” 

 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-
Ohaba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 106 K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107 este 

cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 43.  

Drumul județean DJ 106 K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107 
traversează localităţile Sebeș, Daia Română, Ohaba, și Secăşel, asigurând legătura cu drumul 
județean DJ 107 și drumul național DN1, una dintre principalele artere de circulație care străbate 
teritoriul județului Alba. Are lungimea totală de 29,929 km, din care 1,210 km adminitrați de 
municipiul Sebeș. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat între km 0+000 – 
18+029 și 24+700 – 29,929. Restul de 6,671 km este pietruit. 

Tronsonul de 8,16 km de la km 16+540 la km 24+700 ce se dorește a fi modernizat este 
pietruit pe 6,671 km, restul de 1,489 km fiind asfaltat. Partea asfaltată este într-o stare foarte 
degradată. Tronsonul respectiv este situat pe teritoriul administrativ al comunelor Șpring și 
Ohaba.  

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00m – 5,50 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar prin pantele 
transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 
traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. Șanţurile existente sunt insuficiente și funcționează deficitar fiind 
în mare parte necurăţate şi colmatate. Pe traseul drumului se află 6 podețe tubulare, parțial 
colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru insuficient, motiv pentru care apele 
pluviale nu sunt colectate și evacuate în mod corespunzător. 

Drumul se intersectează cu 12 drumuri laterale de exploatare în dreptul cărora scurgerea 
apelor se realizează deficitar, nefiind asigurată continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor 
pluviale. Pe acest tronson există 2 accese la proprietăți. 

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba” se 
încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia 

de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: 
Conectivitate și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la 
rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. 
Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-1: 
Infrastructura de transport rutier cu conectivitate națională /regională.  

 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 

posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba”. 

 



III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
 
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 
În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este întocmită pe baza recomandărilor 

din expertiza tehnică, de către. S.C. CONSTRUCT CDP S.RL.  
 
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, 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. 243  din 27 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23474/27 octombrie 2021 
 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba” 

 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi sa şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 243 din 27 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ106K, tronson 
Vingard-Ohaba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 
Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23681 /29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard - 

Ohaba” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny” 
 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ 106 K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107 este 
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, aprobat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 43 şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard - Ohaba” 
ce se dorește a fi depus spre finanţare în cadrul Programului național de investiţii „Anghel 
Saligny”, se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se 
în „Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 
1.1: Domeniul: Conectivitate și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura 
de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, 
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT - urilor la rețeaua de transport, 
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier cu conectivitate națională /regională. 

Drumul județean DJ 106 K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107 se 
desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Alba, traversează localităţile Sebeș, Daia 
Română, Ohaba și Secăşel, asigurând legătura cu drumul județean DJ 107 și drumul național 
DN1, fiind asfaltat între km 0+000 – 18+029 și 24+700 – 29,929. Pe restul lungimii de 6,671 
km, drumul este pietruit. 

Tronsonul de 8,16 km, de la km 16+540 la km 24+700, ce se dorește a fi modernizat este 
pietruit pe 6,671 km și asfaltat pe 1,489 km. Partea asfaltată este într-o stare foarte degradată. 
Tronsonul respectiv este situat pe teritoriul administrativ al comunelor Șpring și Ohaba. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00m – 5,50 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar prin pantele 
transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 
traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. Șanţurile existente sunt insuficiente și funcționează deficitar fiind 
în mare parte necurăţate şi colmatate. Pe traseul drumului se află 6 podețe tubulare, parțial 
colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru insuficient, motiv pentru care apele 
pluviale nu sunt colectate și evacuate în mod corespunzător. 

Drumul se intersectează cu 12 drumuri laterale de exploatare în dreptul cărora scurgerea 
apelor se realizează deficitar, nefiind asigurată continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor 
pluviale. Pe acest tronson există 2 accese la proprietăți. 

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 



 
Tronsonul de drum judeţean DJ106K propus modernizării prezintă numeroase degradări 

la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund 
cerințelor de trafic actual și de perspectivă. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-
a propus modernizarea acestuia. 

În vederea implementării obiectivului este în curs de realizare documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții, în baza recomandărilor din expertiza tehnică, de către S.C. 
CONSTRUCT CDP S.R.L. 

 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 

posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ106K, tronson Vingard - Ohaba”. 

Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În vederea 
includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

 
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
     
 
Întocmit, Anca OANA             Marilena MOGA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean 
DJ 107 H, Coşlariu Nou - DN1” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 cererea de finanţare pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 
107 H, Coşlariu Nou - DN1” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii 
„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum 
județean DJ 107 H, Coşlariu Nou - DN1”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național 
de Investiţii „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
 
Înregistrat cu nr. 244 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 
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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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 244 din 27 octombrie 2021 
 

 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDEȚUL ALBA 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu 
Nou - DN1 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare);  

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  
Tronsonul drumului județean DJ 107H este situat pe 
teritoriul administrativ al UAT Galda de Jos și UAT 
Teiuș și face legătura între DN1 și DN 14B. 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 50 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 3.996.953,19 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 3.805.424,77 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  191.528,43 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

2.508.024,36 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.857.795,82 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 1345 metri; 
- Lucrări de consolidare: NU; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA; 
- Trotuare: NU; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 (zero); 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU; 
- Alte lucrări de arta: DA (podețe și trecere la nivel). 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 
Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  



Nume şi prenume: Ion Dumitrel 
Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  
Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul Ion Dumitrel, având funcția de președinte, în calitate de reprezentant 
legal al U.A.T. - Judeţul Alba,  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 10 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 
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mailto:programe@cjalba.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23475/27 octombrie 2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1” 
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu Nou - DN1” 
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 53.  

Drumul județean DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 
Şard Ighiu (DN 74) traversează localităţile Galda de Jos, Cricău, Ighiu și Şard, asigurând 
legătura cu drumurile naționale DN1, DN 74 și DN 14B, artere principale de circulație care 
străbat teritoriul județului Alba. Are lungimea totală de 18,21 km. Din punct de vedere al 
structurii rutiere drumul este asfaltat între km 2+374  – 18+210. Restul de 2,347 km este pietruit.  

Tronsonul drumului județean DJ 107H propus pentru modernizare este situat între DN1 și 
DN14B, pe teritoriul administrativ al UAT Galda de Jos și Teiuș, are lungimea de 1,347 km, 
restul până la 2,374 km fiind afectat de lucrările la autostrada A10. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,50 – 6,00 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 5,00 - 5,50 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar prin pantele 
transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 
traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. Șanţurile existente sunt insuficiente și funcționează deficitar fiind 
în mare parte necurăţate şi colmatate. Pe tronsonul I de drum se află 2 podețe de cadre, parțial 
colmatate sau complet nefuncționale, motiv pentru care apele pluviale nu sunt colectate și 
evacuate în mod corespunzător. Tronsonul I de drum județean se desfășoară în proximitatea 
aproximativ paralel cu calea ferată și se intersectează cu o linie secundară de cale ferată. Pe acest 
tronson există accese la proprietăți. Tronsonul II se intersectează cu două drumuri laterale de 
exploatare (pe partea dreaptă și pe partea stângă) în dreptul cărora scurgerea apelor se realizează 
deficitar, nefiind asigurată continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor pluviale.  

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1” se 
încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1”. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 
Saligny”; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
 
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 
În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru tronsonul din drumul județean 

DJ 107H este întocmită pe baza recomandărilor din expertiza tehnică, de către S.C. PT CIVIL 
PROJECT S.RL.  

 
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, 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. 244  din 27 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 

https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm


ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23477/27 octombrie 2021 
 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1” 

 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi sa şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 244 din 27 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu 
Nou - DN1” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23667 / 29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1” 
în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny” 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 
Şard Ighiu (DN 74) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, aprobat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 53 şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 
privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1” ce 
se dorește a fi depus spre finanţare în cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny”, 
se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba. 

Drumul județean DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 
Şard Ighiu (DN 74) traversează localităţile Galda de Jos, Cricău, Ighiu și Şard, asigurând 
legătura cu drumurile naționale DN1, DN 74 și DN 14B, artere principale de circulație care 
străbat teritoriul județului Alba. Are lungimea totală de 18,21 km. Din punct de vedere al 
structurii rutiere drumul este asfaltat între km 2+374  – 18+210. Restul de 2,347 km este pietruit.  

Tronsonul drumului județean DJ 107H propus pentru modernizare este situat între DN1 și 
DN14B, pe teritoriul administrativ al UAT Galda de Jos și Teiuș, are lungimea de 1,345 km, 
restul până la 2,374 km fiind afectat de lucrările la autostrada A10. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,50 – 6,00 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 5,00 - 5,50 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 
Acostamentele existente prezintă denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar prin pantele 
transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil. Pe cea mai mare parte a 
traseului nu există dispozitive de colectare a apelor, iar acolo unde sunt acestea nu sunt 
dimensionate corespunzător. Șanţurile existente sunt insuficiente și funcționează deficitar fiind 
în mare parte necurăţate şi colmatate. Pe tronsonul I de drum se află 2 podețe de cadre, parțial 
colmatate sau complet nefuncționale, motiv pentru care apele pluviale nu sunt colectate și 
evacuate în mod corespunzător. Tronsonul I de drum județean se desfășoară aproximativ paralel 
cu calea ferată și se intersectează cu o linie secundară de cale ferată. Pe acest tronson există 
accese la proprietăți. Tronsonul II se intersectează cu două drumuri laterale de exploatare (pe 
partea dreaptă și pe partea stângă) în dreptul cărora scurgerea apelor se realizează deficitar, 
nefiind asigurată continuitatea dispozitivelor de colectarea apelor pluviale.  

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Tronsonul de drum judeţean DJ107H propus modernizării prezintă numeroase degradări 
la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund 
cerințelor de trafic actual și de perspectivă. 



Fiind un drum pietruit nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă 
şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare 
economică, socială şi turistică, precum şi cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-
a propus reabilitarea acestuia. 

Pentru elaborarea proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este întocmită de către S.C. PT CIVIL 
PROJECT S.R.L. 

În baza raportului de expertiză tehnică realizat în prealabil s-a stabilit că se vor realiza 
lucrări la nivelul sistemului rutier, parte carosabilă si acostamente, la nivelul dispozitivelor de 
colectare și evacuare a apelor, la nivelul podețelor, amenajări de intersecții cu drumuri laterale, 
lucrări conexe pentru siguranța rutieră, lucrări pentru protecția mediului. 

 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 

posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1”. 

Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În vederea 
includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

 
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
     
 
 
 
Întocmit, Darius Ciprian GATEA            Marilena MOGA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean 
DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 cererea de finanţare pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 
142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum 
județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș”, în vederea depunerii în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
 
Înregistrat cu nr. 245 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 
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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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 245 din 27 octombrie 2021 
 

 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 
 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDEȚUL ALBA 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna 
de Jos - Sânmiclăuș 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare); 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament: 
Tronsonul drumului județean DJ 142N este situat în 
extravilanul teritoriului administrativ al UAT Jidvei 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 50 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
………………… 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.053.299,56 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 3.881.841,52 lei cu TVA 
Valoarea finanțată de la bugetul local: 171.458,04 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

3.295.393,52 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.795.854,78 lei fără TVA / km 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 1835 m; 
- Lucrări de consolidare: DA; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA; 
- Trotuare: NU; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 (zero); 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU; 
- Alte lucrări de arta: NU. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 
Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  
Nume şi prenume: Ion Dumitrel 



Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  
Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul Ion Dumitrel, având funcția de președinte, în calitate de reprezentant 
legal al U.A.T. - Judeţul Alba,  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 10 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23479/27 octombrie 2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a  

devizului general estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean  
DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” în vederea depunerii  
în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos – 
Sânmiclăuș” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) este 

cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 199.  

Drumul județean DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) 
traversează localităţile Căpâlna de Jos și Sânmiclăuş, asigurând legătura cu drumul județean DJ 
107V și drumul județean DJ 107. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat pe 
toată lungimea, cu excepția unui tronson de pământ cu o lungime de 1,350 km, de la km 2+000 
la km 3+350. 

Tronsonul de 1,350 km de la km 2+000 la km 3+350  din drumul județean DJ142N ce se 
propune a fi modernizat este situat pe teritoriul administrativ al comunelor Jidvei și Șona, între 
localităţile Căpâlna de Jos și Sânmiclăuş. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 m - 5,50 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 

Partea carosabilă prezintă defecțiuni specifice drumurilor de pământ, respectiv gropi, 
făgașe, denivelări ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduc la stagnarea apei și 
infiltrarea acesteia în corpul drumului. Acostamentele sunt denivelate și înierbate, iar pantele 
transversale existente nu asigură evacuarea apei de pe carosabil. 

Preluare și scurgerea a apelor se realizează deficitar datorită lipsei șanțurilor. Traseul 
propus pentru modernizare se intersectează pe partea dreaptă cu 2 drumuri de exploatare. Podețul 
existent este degradat și în stare precară de funcționare, fiind colmatat de vegetația abundentă.  

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos – 
Sânmiclăuș” se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș”. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 
Saligny”; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
 
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 
În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru tronsonul din drumul județean 

DJ 142N este întocmită pe baza recomandărilor din expertiza tehnică, de către S.C. PT CIVIL 
PROJECT S.RL.  

 
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, 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. 245  din 27 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 

https://idrept.ro/00225075.htm
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ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23480/27 octombrie 2021 
 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 

 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi sa şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 245 din 24 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de 
Jos - Sânmiclăuș” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 
Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23670 / 29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - 

Sânmiclăuș” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiţii „Anghel 
Saligny” 

 
 

Conform art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 
Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) este 
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, aprobat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 199 şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - 
Sânmiclăuș” ce se dorește a fi depus spre finanţare în cadrul Programului național de investiţii 
„Anghel Saligny”, se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba. 

Drumul judeţean DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) este 
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 199. 

Drumul județean DJ 142 N: din DJ107 localitatea Căpâlna de Jos până în Sânmiclăuş 
DJ107V. Drumul traversează localităţile Căpâlna de Jos și Sânmiclăuş, asigurând legătura cu 
drumul județean DJ 107V și drumul județean DJ 107. Din punct de vedere al structurii rutiere 
drumul este asfaltat în intraqvilanul localităților și neasfaltat (drum de pământ) în extravilanul 
UAT Jidvei pe o lungime de 1,835 km. 

Tronsonul de 1,835 km din drumul județean DJ142N ce se propune a fi modernizat este 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Jidvei, între localităţile Căpâlna de Jos și 
Sânmiclăuş. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 m - 5,50 m, cu o lățime a 
părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 

Partea carosabilă prezintă defecțiuni specifice drumurilor de pământ, respectiv gropi, 
făgașe, denivelări ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduc la stagnarea apei și 
infiltrarea acesteia în corpul drumului. Acostamentele sunt denivelate și înierbate, iar pantele 
transversale existente nu asigură evacuarea apei de pe carosabil. 

Preluare și scurgerea a apelor se realizează deficitar datorită lipsei șanțurilor. Traseul 
propus pentru modernizare se intersectează cu drumuri de exploatare. Podețul existent este 
degradat și în stare precară de funcționare, fiind colmatat de vegetația abundentă.  

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Tronsonul de drum judeţean DJ142N propus modernizării prezintă numeroase degradări 
la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund 
cerințelor de trafic actual și de perspectivă. 



Fiind un drum de pământ nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de 
siguranţă şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de 
dezvoltare economică precum şi cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-
a propus modernizarea acestuia. 

Pentru elaborarea proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este întocmită pe baza recomandărilor din 
expertiza tehnică, de către S.C. PT CIVIL PROJECT S.R.L. 

În baza raportului de expertiză tehnică realizat în prealabil s-a stabilit că se vor realiza 
lucrări la nivelul sistemului rutier, parte carosabilă si acostamente, la nivelul dispozitivelor de 
colectare și evacuare a apelor, la nivelul podețelor, amenajări de intersecții cu drumuri laterale și 
accese la proprietăți, lucrări conexe pentru siguranța rutieră, lucrări pentru protecția mediului. 

 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 

posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș”. 

Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi 
transmise de către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În 
vederea includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 
alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 
 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată. 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
     
 
 
 
Întocmit, Darius Ciprian GATEA              Marilena MOGA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal  

de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. cad/top 712 şi 

cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. 
cad/top 712 şi cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714 

  - solicitarea beneficiarei Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel  privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în 
intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 4, județul Alba care se învecinează la nord cu 
drumul judeţean DJ 107A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23035/21 octombrie 2021; 
 - procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana, sat 
Acmariu, nr. 4, judeţul Alba. 

 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 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; 

 - 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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu 
imobilul curţi construcţii în suprafaţă totală măsurată de 2348 mp., situat administrativ în 
intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 
Blandiana sub nr. cad/top 712 şi cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. 
cad/top 713, 714, solicitat în vederea notării posesiei în cartea funciară şi înscrierea/notarea 



construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, în baza certificatului fiscal, edificate pe terenul aferent 
imobilului în cauză, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. 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. 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, 
beneficiarei Halmaghi Ana prin mandatar, ing. Maxim Emanuel, Direcției juridică şi 
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                                              Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 246 

Alba Iulia,  28 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 
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. 23533/28 octombrie 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică 
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. cad/top 712 şi 

cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 
comune asupra imobilului, situat în comuna Blandiana, identificat prin C.F. nr. 70620, nr. 
cad/top 712 şi cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617, nr. cad/top 713, 714, imobil care se 
învecinează cu drumul judeţean DJ 107A. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23035/21 
octombrie 2021, beneficiara Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel în calitate de 
expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor 
comune dintre DJ 107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, curţi construcţii 
în suprafaţă totală măsurată de 2348 mp., situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. cad/top 712 şi cu 
parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714, solicitat în vederea 
notării posesiei în cartea funciară şi înscrierea/notarea construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, în 
baza certificatului fiscal, edificate pe terenul aferent imobilului în cauză.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației 
de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru 
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi 
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107A, care este întabulat, având ca şi 
proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de coordonate, a 
eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea documentaţiei dacă 
există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia cadastrală respectă 
limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă semnarea procesului 
verbal de vecinătate. 

III. Reglementări anterioare 
Nu există 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 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; 



 - 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 
Domnul ing. Maxim Emanuel în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a 

înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru 
semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea 
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele 
proprietăţilor, acestea nefiind afectate. 

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, 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.  246 din 28 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 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. 23534/28 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 exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal  

de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. cad/top 712 şi 

cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a şedinţei 
„extraordinară” estimate a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 246/28 octombrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. 
cad/top 712 şi cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714 

  - solicitarea beneficiarei Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel  privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în 
intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 4, județul Alba care se învecinează la nord cu 
drumul judeţean DJ 107A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23035/21 octombrie 2021; 
 - procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana, sat 
Acmariu, nr. 4, judeţul Alba. 
 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică 
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. cad/top 712 şi 

cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714 

 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 23035/21.10.2021, d-na 
Halmaghi Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel, transmite spre aprobare procesul verbal de 
vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la nord cu DJ 107A în scopul întocmirii 
documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare notării posesiei în cartea funciară şi 
înscrierea/notarea construcţiilor edificate pe terenul aferent imobilului în cauză.  
 Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107A: Alba Iulia - 
Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 
Limită judeţul Hunedoara, proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi construcţii - 
casă -  în suprafaţă totală de  2348 mp., situat în intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 
4, judeţul Alba. 

Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii 
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul 
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de 
ing. Maxim Emanuel, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul 
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean  DJ 107A a 
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia 
cu nr. crt. 46. 

În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în 
vederea reglementării situatiei de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din 
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt 
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal 
de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor 
posibile suprapuneri cu DJ 107A, care este întabulat, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică 
topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de siguranţă a drumului 
judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea 
Judeţului Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 



patrimoniului judeţului, ale art. 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, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale privind înscrierea în cartea funciară (primă înscriere) pentru imobilul de 
mai sus. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
 
 
Întocmit, Ghilea Florin 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 

 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 
Luând în dezbatere: 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2021 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

- adresa nr. 6416/27 octombrie 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 
privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23412/27 octombrie 2021; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 100/12 aprilie 

2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri 
Locale Alba” SA, pentru anul 2021; 

Având în vedere prevederile:  
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului 
şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al 
Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante ale 
prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și administraţie publică, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                                               Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU 
 
Înregistrat cu nr.  247 
Alba Iulia,  28 octombrie 2021     

 

http://www.cjalba.ro/


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 dezvoltare şi bugete 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: 

Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare 
rurală, prognoze şi strategii  

Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr.  23538/28 octombrie 2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli  

pentru anul 2021 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 
 

Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici 
pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când din motive temeinic 
justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico financiari aprobați. 

Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 
capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal: construcția, 
întreținerea, reparare și  modernizarea  drumurilor și podurilor, cod CAEN 4211. 

Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care instituțiile publice 
locale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, se aprobă  prin 
hotărâre a consiliului județean.          

Descrierea situației actuale  
Prin adresa nr. 6416/27 octombrie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 23412/27 octombrie 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, propune  
spre aprobare rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 

Principalii indicatorii care se modifică prin rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2021 sunt: 
          - Veniturile totale pentru care se propune reducerea de la 24.000 mii lei la 19.000 mii lei;  
          - Cheltuielile totale pentru care se propune reducerea de la 23.500 mii lei la 18.945 mii lei;  

Influența reducerii veniturilor totale și a cheltuielilor totale, duce la diminuarea profitului 
brut  de la 500  mii lei la 55 mii lei. 

Baza legală 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 
Codul administrativ, 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.  247 din 28 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 şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
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JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  23541/28 octombrie 2021 
 

 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 
 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  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 

 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 
 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 247/28 octombrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

- adresa nr. 6416/27 octombrie 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 
privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23412/27 octombrie 2021.. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
NR. 23545/28.10.2021 
 

Raport de specialitate 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli  

pentru anul 2021 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 
 
 

Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția, 
întreținerea, reparare și  modernizarea  drumurilor și podurilor.  

Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care 
judeţul este acţionar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean. Conform actului 
normativ invocat mai sus operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului 
indicatorilor economico financiari aprobați inițial.   

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA pentru 
anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 100/12 aprilie 2021. 

Prin adresa nr.6416/27 octombrie 2021 înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba 
cu nr.23412/27 octombrie 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba”  SA propune spre 
aprobare rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021  şi a anexelor sale.  

Din analiza principalilor indicatori economico financiari prezentaţi în propunerea de 
rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli corelaţi cu indicatorii din Bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobaţi iniţial, principalele elemente care se rectifică sunt:      

                                                                                                                       -mii lei- 
INDICATORI Aprobat  2021 Rectificat  2021 

Venituri totale, din care: 24.000,00 19.000,00 
Venituri din exploatare 23.999,00 18.996,00 
Venituri financiare 1,0 4,00 
Cheltuieli totale, din care: 23.500,00 18.945,00 
Cheltuieli de exploatare 23.410,00 18.820,00 
Cheltuieli financiare 90,00 125,00 
Profit brut  500,00 55,00 

Principalii indicatorii care se modifică prin rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2021 sunt: 

 Veniturile totale pentru care se propune reducerea de la 24.000 mii lei la 19.000 mii lei; 
 Cheltuielile totale pentru care se propune reducerea de la 23.500 mii lei la 18.945 mii lei;  

Influența reducerii veniturilor totale și a cheltuielilor totale, duce la diminuarea profitului 
brut  de la 500  mii lei la 55 mii lei. 

Fundamentarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli este realizată în strictă 
corelare cu posibilităţile reale de realizare a indicatorilor economici prognozaţi.  

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 
 
 
 

Director executiv, 
Marian Florin AITAI 

 

 



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA

OPERATOR ECONOMIC-SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3

Cod unic de înregistrare 4331392
Anexa nr.1

mii lei

An 2022 An 2023 9=7/5 10=8/7

0 3 5 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 24000 19000 79.17 24000 24000 126.32 100.00

1 2 23999 18996 79.15 24000 24000 126.34 100.00

a) subvenţii, conform prevederilor  legale în vigoare 3 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

b) transferuri, conform  prevederilor    legale  în  vigoare 4 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

2 5 1 4 400.00 0 0 0.00 0.00

II 6 23500 18945 80.62 23500 23500 124.04 100.00

1 7 23410 18820 80.39 23400 23400 124.34 100.00

A. 8 13731 9872 71.90 13460 13460 136.35 100.00

B. 9 212 155 73.11 220 220 141.94 100.00

C. 10 8237 7617 92.47 8420 8420 110.54 100.00

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13) 11 7657 7042 91.97 7830 7830 111.19 100.00

C1 cheltuieli cu salariile, din care: 12 6935 6647 95.85 7100 7100 106.82 100.00

C2 bonusuri 13 722 395 54.71 730 730 184.81 100.00

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor 
de personal 15 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 
organe de conducere şi control, comisii şi comitete

16 410 410 100.00 410 410 100.00 100.00

C5 cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 170 165 97.06 180 180 109.09 100.00

D. 18 1230 1176 95.61 1300 1300 110.54 100.00

2 19 90 125 138.89 100 100 80.00 100.00

III 20 500 55 11.00 500 500 909.09 100.00

IV 1 21 80 9 0.00 80 80 888.89 100.00

2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITÎŢI 24 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

5
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 

DE MAI SUS 25 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

V

26 420 46 10.95 420 420 913.04 100.00

1 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

2
28 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

3 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

4

30 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

5 31 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

6
32 420 46 10.95 420 420 913.04 100.00

7

33 40 4 0.00 40 40 1,000.00 100.00

8

34 210 23 10.95 210 210 913.04 100.00

a)
35 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  RECTIFICAT PE ANUL 2021

INDICATORI
Nr. 

rd.

Aprobat 

anul 2021

Propunere 

de 

rectificare 

anul 2021

   %    

Estimari %

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 

care:cheltuieli cu bunuri ;i servicii

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE 
RAPORTARE, ( Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25) din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 
plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente 
acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.,27, 
28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-Rd.27 la Rd.31)>=0

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,  
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar 
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul  financiar 
de referinţă
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 
regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul 
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care:

   -  dividende cuvenite bugetului de stat

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Judeţean Alba                                
nr. 247/28 octombrie 2021
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b)
36 210 23 10.95 210 210 913.04 100.00

c) 37 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

9

38 170 19 11.18 170 170 894.74 100.00

VI 39 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

VII
40 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

a) 41 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

b) 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

c) 43 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

d) 44 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

e) 45 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

VIII 46 2080 1000 48.08 1700 1700 170.00 100.00

1 47 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 
anteriori 48 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

IX 49 2080 1000 48.08 1700 1700 170.00 100.00

X

1 50 135 128 94.81 135 135 105.47 100.00

2 51 129 125 96.90 129 129 103.20 100.00

3

52 4,835 4,580 94.73 4,587 4,587 100.14 100.00

4

53 4835 4580 94.73 4587 4587 100.15 100.00

5
54 186 152 81.69 186 186 122.42 100.00

6
55 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

7
56 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

8
57 979 997 101.83 979 979 98.20 100.00

9 58 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

10 59 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

CONTABIL SEF,

CORLEA VISTIAN IOAN ALEXI DORINA

cheltuieli  salariale

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 
se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 
finanţare

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 
baza cheltuielilor de natură salarială *)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 
baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii 

anuale a bugetului de stat **)

DIRECTOR GENERAL,

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 
mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 
mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu    
(cantitate produse finite/persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

Plăţi restante
Creanţe restante

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII
DATE DE FUNDAMENTARE

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din 

care

cheltuieli materiale
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC -  SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIUL: ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3

Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.3

- mii lei

Nr

Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale  (rd.1+rd.2)*, din care: 18000 20880 116.00 22000 25378 115.35

1 Venituri din exploatare* 17999 20879 116.00 21999 25376 115.35

2 Venituri financiare 1 1 100.00 1 2 200.00

                  CORLEA VISTIAN IOAN

DIRECTOR GENERAL, CONTABIL SEF,

ALEXI DORINA

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean 
Alba nr. 247/28 octombrie 2021

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

INDICATORI
Prevederi an 2019      %        

4=3/2

Prevederi an precedent 2020      %        

7=6/5
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA
SEDIUL: ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3

Cod unic de înregistrare 4331392
Anexa nr.2

si repartizarea pe trimestre a acestora

Mii lei
Propunere 

de 

rectificare % %
din care:

Realizat 30.09.21 anul 2021

Conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

CJA

Conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

CJA

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

0 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 10=8/6a*100 11 12 13 14

I. 1 0 22000 25378 0 24000 15370 19000 74.87 79.17 3950 9200 15367 19000

1
2

0 21999 25376 0 23999 15366 18996
74.86 79.15

3950 9200 15367 18996

a)
3

0 21451 25962 0 23848 12586 18792
72.38 78.80

3920 9099 12586 18792

a1) din vânzarea produselor 4 0 650 693 0 300 69 300 43.29 100.00 0 57 70 300

a2) din servicii prestate 5 0 20667 25102 0 23423 12446 18402 73.31 78.56 3900 9000 12445 18402

a3) din redevenţe şi chirii 6 0 24 25 0 25 23 30 120.00 120.00 6 12 23 30

a4) alte venituri 7 0 110 142 0 100 48 60 42.25 60.00 14 30 48 60

b) 8 0 1 1 0 1 1 4 400.00 400.00 0 1 1 4

c)

9

0 0 0 0

0

0 0

0.00 0.00

0 0 0 0

c1 subvenţii, conform prevederilor  legale în vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c2
transferuri, conform  prevederilor    legale  în  
vigoare 11 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

d) 12 0 34 110 0 150 174 180 163.64 120.00 30 100 175 180

e)
13 0 500 -721 0 0 2585 0 0.00 0.00 0 0 2585 0

f)
14

0 13 24 0 0 20 20
83.33 0.00

0 0 20 20

f1) din amenzi şi penalităţi 15 0 3 2 0 0 9 9 450.00 0.00 0 0 9 9

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 
(Rd.17+Rd.18), din care: 16

0 0 12 0
0

0 0
0.00 0.00

0 0 0 0

 - active corporale 17 0 0 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - active necorporale 18 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

f5) alte venituri 21 0 10 10 0 0 11 11 110.00 0.00 0 0 11 11

2
22 0 1 2 0 1 4 4 200.00 400.00 0 0 0 4

a) 23 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

b) 24 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c) 25 0 0 1 0 0 3 3 300.00 0.00 0 0 0 3

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

INDICATORI
Nr. 

rd.

Anul 2020 Anul 2021

Aprobat Aprobat

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută                            
(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare  aferente cifrei 
de afaceri nete                                          (Rd.10+Rd.11), 

din care:

din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei  în curs de execuţie

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare                        

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

din imobilizări financiare
din investiţii financiare
din diferenţe de curs

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba                      
nr. 247/28 octombrie 2021
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d) 26 0 1 1 0 1 1 1 100.00 100.00 0 0 0 1

e) 27 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

II 28 0 21000 23738 0 23500 15474 18945 79.81 80.62 3896 8900 15499 18945

1
29 0 20948 23694 0 23410 15378 18820 79.43 80.39 3871 8849 15402 18820

30 0 11938 14678 0 13731 8877 9872 67.26 71.90 1571 4182 8900 9872

A1
31 0 8286 10059 0 9001 6721 7399 73.56 82.20 920 2837 6737 7399

a) 32 0 4700 5880 0 5000 3815 4200 71.43 84.00 300 1256 3820 4200

b) 33 0 2760 3341 0 3100 2452 2600 77.82 83.87 550 1250 2460 2600

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 0 650 752 0 550 407 500 66.49 90.91 70 150 410 500

b2) cheltuieli cu combustibilii 35 0 1300 1237 0 1300 1265 1600 129.35 123.08 130 500 1265 1600

c)
36 0 75 89 0 50 40 45 50.56 90.00 20 30 40 45

d) 37 0 750 748 0 850 413 550 73.53 64.71 50 300 415 550

e) 38 0 1 1 0 1 1 4 400.00 400.00 0 1 2 4

A2
39 0 230 281 0 276 233 306 108.90 110.87 80 140 237 306

a) 40 0 50 77 0 80 48 70 90.91 87.50 15 30 50 70

b) 41 0 60 56 0 36 33 36 64.29 100.00 15 30 34 36

b1)
 - către operatori cu capital                        
integral/majoritar de stat 42 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

b2)  - către operatori cu capital privat 43 0 60 56 0 36 33 36 64.29 100.00 15 30 34 36

c) 44 0 120 148 0 160 152 200 135.14 125.00 50 80 153 200

A3

45 0 3422 4338 0 4454 1923 2167 49.95 48.65 571 1205 1926 2167

a) 46 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

b)
47 0 6 6 0 0 1 2 33.33 0.00 0 0 0 2

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c)
49 0 3 1 0 3 0 3 300.00 100.00 0 1 1 3

c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 0 3 1 0 3 0 2 200.00 66.67 0 1 1 2

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 51 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 1

 -  tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi 
publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 53 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - tichete cadou pentru campanii de marketing, 

studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau 
noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu  modificările 
ulterioare 54 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - cheltuieli de promovare a produselor 55 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 1

d)
56 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical şi 
sănătate 57 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

din dobânzi
alte venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.29+Rd.130)

Cheltuieli de exploatare                      

(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii                       
(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar
cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,                      
din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 
(Rd.50+Rd.52), din care:

Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 

(Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
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d2)
cheltuieli de sponsorizare  în domeniul educaţie  
învăţământ, social şi sport, din care: 58 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

- pentru cluburile sportive 59 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

d3)  cheltuieli de sponsorizare pentru alte acţiuni şi 
activităţi 60 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

e) 61 0 250 366 0 390 59 200 54.64 51.28 10 80 60 200

f) 62 0 10 8 0 8 3 7 87.50 87.50 1 3 5 7

63 0 5 3 0 2 0 1 33.33 50.00 0 1 1 1

64 0 5 3 0 2 0 1 33.33 50.00 0 1 1 1

65 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

g) 66 0 15 15 0 15 12 16 106.67 106.67 3 7 12 16

h) 67 0 22 25 0 30 17 30 120.00 100.00 6 12 17 30

i)
68 0 16 4 0 8 6 9 225.00 112.50 1 2 6 9

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 
de calcul 70 0 5 4 0 5 5 6 150.00 120.00 1 2 5 6

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71 0 2 0 0 2 1 2 0.00 100.00 0 0 1 2

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale, din care: 72 0 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

      -aferente bunurilor de natura domeniului public

73 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 74 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 
de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 75 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 
anunţuri 76 0 1 0 0 1 0 1 0.00 100.00 0 0 0 1

j) 77 0 3100 3913 0 4000 1825 1900 48.56 47.50 550 1100 1825 1900

78 0 210 216 0 212 109 155 71.76 73.11 40 105 110 155

a)
79 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

b)
80 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c) 81 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

d) 82 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

e) 83 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

f) 84 0 210 216 0 212 109 155 71.76 73.11 40 105 110 155

85 0 7645 7585 0 8237 5652 7617 100.42 92.47 1929 4162 5652 7617

C0 86 0 7070 7014 0 7657 5200 7042 100.40 91.97 1810 3825 5200 7042

C1
87 0 6780 6741 0 6935 4860 6647 98.61 95.85 1700 3490 4860 6647

88 0 5660 5735 0 5900 4150 5700 99.39 96.61 1490 3000 4150 5700

89 0 1120 1006 0 1035 710 947 94.14 91.50 210 490 710 947

90 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

C2
91 0 290 273 0 722 340 395 144.69 54.71 110 335 340 395

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

cheltuieli cu taxa pt.activitatea de exploatare  a 

resurselor minerale
cheltuieli cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor 
publice şi resursele minerale
cheltuieli cu taxa de licenţă
cheltuieli cu taxa de autorizare

     - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:

              -internă
              -externă
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

cheltuieli cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul 

(Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)
Cheltuieli  cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

 a) salarii de bază
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 
bază (conform CCM)
 c) alte bonificaţii (conform CCM)
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92 0 10 7 0 7 8 10 142.86 142.86 0 0 8 10

 - tichete de creşă, conform Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare ; 93 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare ;

94 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

95 0 280 266 0 550 167 220 82.71 40.00 110 170 167 220
96 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

97 0 0 0 0 165 165 165 0.00 100.00 0 165 165 165
98 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

C3
99 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

101 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

102 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

C4

103 0 410 410 0 410 331 410 100.00 100.00 79 252 331 410

104 0 252 252 0 252 205 252 100.00 100.00 47 157 205 252

-componenta fixă 105 0 189 189 0 189 142 189 100.00 100.00 47 94 142 189

-componenta variabilă 106 0 63 63 0 63 63 63 100.00 100.00 0 63 63 63

107 0 158 158 0 158 126 158 100.00 100.00 32 95 126 158

-componenta fixă 108 0 126 126 0 126 94 126 100.00 100.00 32 63 94 126

-componenta variabilă 109 0 32 32 0 32 32 32 100.00 100.00 0 32 32 32

110 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

111 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

C5
112 0 165 161 0 170 121 165 102.48 97.06 40 85 121 165

113 0 1155 1215 0 1230 740 1176 96.79 95.61 331 400 740 1176

a)
114 0 0 2 0 0 4 4 200.00 0.00 0 0 4 4

115 0 0 2 0 0 4 4 200.00 0.00 0 0 4 4

116 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

b) 117 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c)
118 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

d) 119 0 5 126 0 5 3 5 3.97 100.00 1 2 3 5

e)
120 0 1055 1048 0 1350 995 1327 126.62 98.30 330 660 995 1327

f)
121 0 95 39 0 -125 -262 -160 -410.26 128.00 0 -262 -262 -160

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 122 0 192 262 0 137 0 102 38.93 74.45 0 0 0 102

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare , din care:

b) tichete de masă;
c) vouchere de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut în 
anul precedent

e) alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Muncă

     - către bugetul general consolidat

     - către alţi creditori

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), 

din care:

a) cheltuieli cu plăţile compensatorii   aferente 
disponibilizărilor de personal
b) cheltuieli cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor 
hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, 
privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 
organe de conducere şi control, comisii şi comitete 
(Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 
supraveghere

c) pentru  cenzori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 
provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu contributile datorate de angajator

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din 

care:
cheltuieli cu majorări şi penalităţi                       
(Rd.115+Rd.116), din care:
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f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a 

salariaţilor 123 0 95 165 0 40 0 5 3.03 12.50 0 0 0 5

f1.2)
- provizioane in legatura cu contractul de mandat

124 0 97 97 0 97 0 97 100.00 100.00 0 0 0 97

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru 
depreciere sau pierderi de valoare , din care: 125 0 97 223 0 262 262 262 117.49 100.00 0 262 262 262

f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: 126 0 97 223 0 262 262 262 117.49 100.00 0 262 262 262

 - din participarea salariaţilor la profit 127 0 0 0 0 165 165 165 0.00 100.00 0 165 165 165

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 
activelor circulante 128 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - venituri din alte provizioane 129 0 97 223 0 97 97 97 43.50 100.00 0 97 97 97

2
130 0 52 44 0 90 96 125 284.09 138.89 25 51 97 125

a)
131 0 42 39 0 80 72 93 238.46 116.25 22 45 72 93

a1) aferente creditelor pentru investiţii 132 0 12 12 0 30 31 40 333.33 133.33 8 15 31 40

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 133 0 30 27 0 50 41 53 196.30 106.00 14 30 41 53

b)
134 0 10 5 0 10 24 32 640.00 320.00 3 6 25 32

b1) aferente creditelor pentru investiţii 135 0 10 5 0 10 24 32 640.00 320.00 3 6 25 32

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c) 137 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

III 138 0 1000 1640 0 500 -104 55 3.35 11.00 54 300 -132 55

venituri neimpozabile 139 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

cheltuieli nedeductibile fiscal 140 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

IV 141 0 0 59 0 80 0 9 15.25 11.25 10 40 64 9

V

1
  Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)

142 0 21999 25376 0 23999 15366 18996 74.86 79.15 3950 9200 15367 18996

a) -venituri din subventii si transferuri 143 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la 

determinarea productivitatii  muncii si-a 

rezultatrului brut, cf.Legii anuale a bugetului 

de stat 144 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

2
  Cheltuieli  totale din exploatare, din care:(Rd.29)

145 0 20948 23694 0 23410 15378 18820 79.43 80.39 3871 8849 15402 18820

a)

- alte cheltuieli din exploatare  care nu se iau 

in calcul la determinarea rezultatului brut, 

realizat in anul precedent,  cf.Legii anuale a 

bugetului de stat
146 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0

3 147 0 7070 7014 0 7657 5200 7042 100.40 91.97 1810 3825 5200 7042

a)
147a 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

b)

147b 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

c) 147c 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

4 148 0 135 132 0 135 124 128 96.97 94.81 130 132 125 128

5 149 0 129 126 0 129 123 125 99.21 96.90 127 128 123 125
Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi

cheltuieli privind dobânzile                                    , din 
care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar ,din care:

alte cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.28)

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:
Majorarea salariului de baza minim brut garantat in plata  

in domeniul constructiilor

Creşteri a cheltuielilor salariale aferente reîntregirii 
acesteia pentru întreg an 2020 determinat ca urmare a 
acordării unor creşteri salariale şi creşterii cheltuielilor 
salariale în anul 2019.
Transfer de contribuţii sociale obligatorii

Cheltuieli financiare                                

(Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:
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6 a)
150 0 4567 4639 0 4946 4697 4695 101.20 94.91 * * * 4695

 b)

151 0 4560 4634 0 4835 4541 4580 98.83 94.73 * * * 4580

c)

152 0 4560 4634 0 4835 4541 4580 98.83 94.73 * * * 4580

7 a)
153 0 171 201 0 186 125 152 75.46 81.69 * * * 152

b)

154 0 171 201 0 186 125 152 75.47 81.70 * * * 152

c)

155 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 * * * 0

c1)
156 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 * * * 0

 - cantitatea de produse finite (QPF) 157 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 * * * 0

 - pret mediu (p) 158 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 * * * 0

 - valoare=QPF x  p 159 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 * * * 0

 - pondere in venituri totale de exploatare =   

Rd.159/Rd.2 160 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 * * * 0

8 161 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

9 162 0 0 0 0 0 0 1300 0.00 0.00 0 0 0 1300

 - de la operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 163 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - de la operatori cu capital privat 164 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - de la bugetul de stat 165 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

 - de la bugetul local 166 0 0 0 0 0 0 1300 0.00 0.00 0 0 0 1300

 - de la alte entitati 167 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

10
Credite pt.finantarea activitatii curente(sold ramas 

de rambursat) 168 0 1000 1308 0 500 740 1300 99.39 260.00 1200 1800 800 1300

11
Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, 

din : 169 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

-alte rezerve 170 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

-rezultatul reportat 171 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0

CONTABIL SEF,

CORLEA VISTIAN IOAN ALEXI DORINA

Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) 

determinat pe baza cheltuielilor de natura 

salariala[(Rd.147/rd.149)/12*1000
Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
conform OG 26/2013  (Rd.147-

rd.92+rd.97)/Rd.149]/12*1000

Creanţe restante, din care:

 DIRECTOR GENERAL,

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, , 
recalculat conform OG 26/2013  şi Legii anuale a 

bugetului de stat.
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 
mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 
mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 
mediu (cantitate produse finite/persoană) 
W=QPF/Rd.149

Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi 
fizice, din care

Plăţi restante
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA  DRUMURI SI PODURI LOCALEA ALBA SA
SEDIU – ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL nr.3
Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.4

-mii lei

Numar

propus 

pt.anul 2021
Aprobat Realizat An curent 2021 An 2022 An 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I Surse de finantare a investiţiilor, din care: 1200 1190 1000 1700 1700

1 Surse proprii, din care: 1200 1190 1000 1700 1700

  a) - amortizare 1055 1048 1000 1400 1400

  b) - profit 145 142 0 300 300

2 Alocaţii de la buget 0 0 0 0 0

3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0

  a) - interne 0 0 0 0 0

  b) - externe 0 0 0 0 0

4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0

  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0

  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0
  

II Cheltuieli pentru investiţii, din care: 1200 1190 1000 1700 1700

1 Investiţii noi (cu montaj, din care: 748 747 0 0 0

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic 0 0 0 0 0

2 Investiţii în regie proprie, din care 0 0 285 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: 0 0 285 0 0

Depozit agregate ( punct de lucru Aiud) 1 0 0 189 0 0

Platforma betonată ( punct de lucru Aiud) 1 0 0 27 0 0

Rampa încărcare  ( punct de lucru Aiud) 1 0 0 26 0 0

Decantor  ( punct de lucru Aiud) 1 0 0 13 0 0
Alimentare cu apă staţie de betoane  ( punct de lucru Aiud) 1 4

Instalatie climatizare sediu administrativ 1 0 0 26 0 0

3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 0 0 102 0 0

 pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: 0 0 102 0 0

Set furci buldoexcavator JCB 1 0 0 4 0 0

Clădire sediu administrativ- modernizare 0 0 89 0 0

Instalaţie electrică de iluminat, curte sediu administrativ 1 0 0 9 0 0

4 Dotări (alte achizitii de imobilizari corporale) 365 354 125 1200 1200

Autoturism 2 0 0 95 0 0

Perie mecanică 1 0 0 23 0 0

Dispozitiv de stocare date 1 0 0 3 0 0

Centrala murala ( diferenta valoare) 0 0 4 0 0

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 87 84 488 500 500

   a) - interne 87 84 488 500 500

   b)- externe 0 0 0 0 0

6 Achiziţii imobilizări necorporale 0 5 0 0 0

CORLEA VISTIAN IOAN

DIRECTOR GENERAL,                                                                         CONTABIL SEF,

ALEXI DORINA

Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba        
nr. 247/28 octombrie 2021

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

INDICATORI

Data 

finalizării 
investiţiei

An precedent 2020 Valoare
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CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIU – ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr.3 Anexa nr.5

Cod unic de inregistrare 4331392

mii lei

Preliminat/Realizat Influente (+/-) Influente (+/-) Influente (+/-)

Rezultat 

brut

Plăţi 
restante

Rezultat 

brut

Plăţi 
restante

Rezultat 

brut

Plăţi 
restante

Rezultat 

brut

Plăţi 
restante

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. 

I

Pct. 

II

1

2

Pct. 

III

        CORLEA VISTIAN IOAN

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr.

crt.
Măsuri

Termen de 

realizare
An precedent 2020

An curent 2021 An 2022 An 2023

         DIRECTOR GENERAL, CONTABIL SEF

ALEXI DORINA

Anexa nr. 5 la Proiectul de hotarare                   

nr. 247/28 octombrie 2021

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

Cauza 1…………………….
Cauza 2…………………….
Cauza n………………….
TOTAL pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor 
restante
Masura 1

TOTAL pct. I
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal  

de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 

sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub nr. cad/top 670  
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub 
nr. cad/top 670; 
  - solicitarea beneficiarei Dăian Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel  privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în 
intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 197, județul Alba care se învecinează la nord 
cu drumul judeţean DJ 107A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23083/22 octombrie 2021; 
 - procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana, sat 
Acmariu, nr. 197, judeţul Alba. 

 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. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 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; 

 - 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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu 
imobilul curţi construcţii în suprafaţă totală măsurată de 1409 mp., situat administrativ în 
intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 
Blandiana sub nr. cad/top 670, solicitat în vederea notării posesiei în cartea funciară şi 



înscrierea/notarea construcţiilor, în baza certificatului fiscal, edificate pe terenul aferent 
imobilului în cauză, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. 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. 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, 
beneficiarei Dăian Ana prin mandatar, ing. Maxim Emanuel, Direcției juridică şi administraţie 
publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                                              Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 248 

Alba Iulia,  28 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 
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. 23549/28 octombrie 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică 
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub nr. cad/top 670  

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 
comune asupra imobilului, situat în comuna Blandiana, identificat prin C.F. nr. 70629, nr. 
cad/top 670, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107A. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23083/22 
octombrie 2021, beneficiara Dăian Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel în calitate de 
expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor 
comune dintre DJ 107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, curţi construcţii 
în suprafaţă totală măsurată de 1409 mp., situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub nr. cad/top 670, 
solicitat în vederea notării posesiei în cartea funciară şi înscrierea/notarea construcţiilor, în baza 
certificatului fiscal, edificate pe terenul aferent imobilului în cauză.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației 
de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru 
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi 
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107A, care este întabulat, având ca şi 
proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de coordonate, a 
eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea documentaţiei dacă 
există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia cadastrală respectă 
limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă semnarea procesului 
verbal de vecinătate. 

III. Reglementări anterioare 
Nu există 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 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; 

 - 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 
Domnul ing. Maxim Emanuel în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a 

înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru 
semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea 
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului 
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele 
proprietăţilor, acestea nefiind afectate. 

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, 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.  248 din 28 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 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. 23550/28 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 exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal  

de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 

sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub nr. cad/top 670  
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 248/28 octombrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub 
nr. cad/top 670; 
  - solicitarea beneficiarei Dăian Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel  privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în 
intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 197, județul Alba care se învecinează la nord 
cu drumul judeţean DJ 107A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23083/22 octombrie 2021; 
 - procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana, sat 
Acmariu, nr. 197, judeţul Alba. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 23553/28 octombrie 2021 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - proprietate publică 
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Blandiana, 
sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub nr. cad/top 670  

 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 23083/22.10.2021, d-na Dăian 
Ana, prin mandatar ing. Maxim Emanuel, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate 
asupra imobilului, care se învecinează la nord cu DJ 107A în scopul întocmirii documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale necesare notării posesiei în cartea funciară şi înscrierea/notarea 
construcţiilor edificate pe terenul aferent imobilului în cauză.  
 Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107A: Alba Iulia - 
Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 
Limită judeţul Hunedoara, proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi construcţii - 
casă -  în suprafaţă totală de  1409 mp., situat în intravilanul comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 
197, judeţul Alba. 

Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii 
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul 
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de 
ing. Maxim Emanuel, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul 
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean  DJ 107A a 
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia 
cu nr. crt. 46. 

În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în 
vederea reglementării situatiei de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din 
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt 
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal 
de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor 
posibile suprapuneri cu DJ 107A, care este întabulat, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică 
topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de siguranţă a drumului 
judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea 
Judeţului Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 
patrimoniului judeţului, ale art. 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, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale privind notarea posesiei în cartea funciară (primă înscriere) şi 
înscrierea/notarea construcţiilor, în baza certificatului fiscal, edificate pe terenul aferent 
imobilului în cauză. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
 
 
 
Întocmit, Ghilea Florin 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu  

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE  

PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
            Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Acord de parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi 
UAT - Comuna Ighiu pentru realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în vederea depunerii în 
cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. f şi art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 încheierea unui Acord de parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - 

Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE 
CENTURA OCOLITOARE  PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în 

vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului „Anghel Saligny”, conform 
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.  Se mandatează  Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna în numele 
și pe seama UAT - Județul Alba, Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, Consiliului local al comunei Ighiu, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 
juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                 Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 
 
 
Înregistrat cu nr. 249 

Alba Iulia, 28 octombrie 2021 

https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
http://www.cjalba.ro/


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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 249 din 28 octombrie 2021 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu 

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE 
CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

 
În conformitate cu prevederile: 
 art. 4  din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investiții 

„Anghel  Saligny” 
 art. 35 alin. 1 şi alin. 6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare 
 art. 173  alin. 1 lit. b şi lit. e coroborat cu alin. 3 lit. f, alin. 5 lit. l şi alin. 7 lit. a și lit. c 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 art. 136  alin. 8 coroborat  cu  art. 139 alin. 3,  art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 7 lit. m, alin. 

9 lit. a   din  O.U.G.  nr. 57/2019   
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare 

În scopul realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE 
PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

Părțile au convenit încheierea unui Acord de parteneriat (denumit în continuare 
„Acord”), după cum urmează: 

Art. 1.  Părțile Acordului: 
1. UAT - Județul ALBA, cu sediul in municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, 

cod poștal 510118, județul Alba, reprezentat legal prin președinte Ion DUMITREL, în calitate de 
Partener 1 și Lider de parteneriat, pe de o parte 

și 
2. UAT - Municipiul ALBA IULIA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Calea 

Moților nr.5A, cod poștal 510134, județul Alba, reprezentat legal prin primar Gabriel Codru 
PLEŞA, în calitate de Partener 2 

3. UAT - Comuna IGHIU, cu sediul în comuna Ighiu, strada Principală, nr. 56, județul 
Alba, reprezentat legal prin primar Traian RUSU, în calitate de Partener 3 

Convin următoarele: 
 Art. 2. Definiții 
a.) acord/acord de parteneriat - prezentul acord întocmit în baza prevederilor art. 136  

alin. 8 coroborat  cu  art. 139 alin. 3,  art. 129 alin. 2 lit. c, art. 129 alin. 7 lit. m, art. 129 alin. 9 
lit. a, art.173 alin. 1 lit. b şi lit. e coroborat cu alin. 3 lit. f, alin. 5 lit. l şi alin. 7 lit. a şi lit. c din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Acordul de parteneriat este un acord încheiat între aceste 3 instituții publice și presupune 
împărțirea responsabilităților în derularea proiectului „CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA”, proiect finanțat 
cu sprijinul financiar al Programului National de Investiții „Anghel Saligny”. 

b.) zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile, în afara cazului in care 
se prevede expres ca sunt zile lucrătoare 

c.) proiect - realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, amplasat pe 
teritoriului administrativ UAT Alba Iulia și teritoriul administrativ al comunei Ighiu. Dezvoltarea 
culoarului va începe in sensul giratoriu de nord a centurii ocolitoare existente a municipiului 
Alba Iulia – DN 74  si se va finaliza pe teritoriul administrativ al Comunei Ighiu ,  DN 74 între 
Micești și Șard 

Art. 3. Obiectul Acordului 

Obiectul acestui Acord îl constituie asigurarea conlucrării între parteneri in vederea 
depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, denumit în 
continuare „Proiect” în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny”, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind unele măsuri pentru implementarea 



proiectelor cu finanțare în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny” și a 
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/21 septembrie 
2021 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021. 

Art. 4. Principiile de buna practică ale parteneriatului 
(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea Proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 

Proiectului, așa cum acesta este definit in cadrul prezentului Parteneriat 
(2) Părțile trebuie sa implementeze activitățile cu respectarea dispozițiilor legale și la cele 

mai înalte standarde profesionale și de etică 
(3) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar in cazul apariției unor asemenea situați să dispună luarea măsurilor care 
să conducă la stingerea acesteia și evitarea producerii unei situații similare in viitor 

(4) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din O.U.G. nr. 95/2021, părțile se 
angajează ca în termen de 1 an de la data semnării Acordului să înființeze o asociație de 
dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în program a Proiectului 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA 

Art. 5. Situația juridică  a asocierii 
Prezentul parteneriat nu are personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoana 

distinctă de persoana partenerilor 
Art. 6. Durata Acordului 

Perioada de valabilitate a prezentului Acord este cuprinsă între data semnării Acordului 
de către toate părțile și până la data înființării asociației de dezvoltare intercomunitară care va 
avea ca și scop realizarea integrală a obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Art. 7. Roluri și responsabilități în implementarea Acordului 
În scopul realizării obiectului Acordului, părțile au rolurile și responsabilitățile descrise in 

tabelul de mai jos: 
Organizația Descrierea activităților/sub activităților  
UAT - Județul Alba 
 
Partener 1 – Lider 
de parteneriat 

1. Depune în numele partenerilor Cererea de finanțare 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA in cadrul Programului National de 
Investiții „Anghel Saligny”. 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Contribuie la finanțarea proiectului cu suma de 5.000.000 lei din 
prealocarea financiară prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele 
metodologice ale Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

UAT  - Municipiul 
Alba Iulia 
 
Partener 2 

1. Pune la dispoziția liderului de parteneriat documentele necesare 
depunerii cererii de finanțare, în formatul prevăzut de Normele 
metodologice ale Programului național de investiții Anghel Saligny (Deviz 
general estimativ aferent proiectului de investiții, hotărârea de consiliu 
local privind aprobarea acordului de parteneriat, hotărârea de consiliu local 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, alte 
documente dacă este cazul). 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Contribuie la finanțarea proiectului cu suma de 24.506.783 lei din 
prealocarea financiară prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele metodologice 
ale Programului național de investiții „Anghel Saligny” . 

UAT - Comuna 
Ighiu 
 
Partener 3 

1. Pune la dispoziția liderului de parteneriat documentele necesare 
depunerii cererii de finanțare, în formatul prevăzut de Normele 
metodologice ale Programului național de investiții Anghel Saligny 
(Deviz general estimativ aferent proiectului de investiții, hotărârea de 
consiliu local privind aprobarea acordului de parteneriat, hotărârea de 
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consiliu local privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ, alte documente dacă este cazul). 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Nu contribuie la finanțarea proiectului din prealocarea financiară 
prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele metodologice ale Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”. 

Art. 8. Partenerii convin să depună prezentul proiect pentru a fi finanțat din fondurile 
alocate prin Programul Anghel Saligny, cu respectarea prevederilor Art. 7 punctele 3 din 
prezentul acord, iar pentru diferența din valoarea eligibilă a proiectului se vor aloca sume din 
Program, altele decât cele prevăzute la art. 2, alin 4 din normele metodologice. 

Art. 9. Drepturile și obligațiile partenerilor 

(1) Partenerii au dreptul sa solicite furnizarea oricăror informații și documente legate de 
Proiect, inclusiv in scopul îndeplinirii propriilor obligații. 

(2) Obligațiile partenerilor sunt cele prevăzute la art.7 al prezentului Acord – secțiunea 
activități/subactivități. 

Art. 10. Forța majoră 

Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a 
Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invoca (ex. calamități naturale, război, 
pandemie). Partea care invoca forța majoră are obligația de a notifica celorlalte părți cazul de 
forță majoră în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 
majoră în baza unui document emis de către autoritatea competentă. De asemenea are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră in termen de 5 zile. Părțile au obligația de a 
lua orice masuri in vederea limitării efectelor/consecințelor acțiunii de forță majoră. 

Art. 11. Legea aplicabila 

Prezentului Acord i se va aplica legislația românească și va fi interpretat în conformitate 
cu aceasta. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când 
aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul încheierii Acordului, cu 
respectarea legii aplicabile. 

Art.12. Soluționarea eventualelor divergente si a litigiilor 

Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe 
și negociere amiabilă, orice neînțelegere care se poate ivi între ele in cadrul sau în legătura cu 
îndeplinirea Acordului. 

Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabila eșuează oricare din părți are dreptul de a 
se adresa instanțelor de judecata competente. 

Art. 13. Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficiala și/sau poșta 
electronică. Adresele de email care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate ulterior în 
scris, prin adresa oficială. 

Art. 14. Prezentul Acord de parteneriat s-a încheiat în 4 exemplare originale, în data de 
......  

PARTENER 1 – LIDER DE PARTENERIAT 
UAT JUDEȚUL ALBA 

prin 
Președinte Ion DUMITREL 

Data……………..      Semnătura……………. 
PARTENER 2 

UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA 
prin 

Primar Gabriel Codru  PLEȘA 

Data……………..      Semnătura……………. 
PARTENER 3 

UAT COMUNA IGHIU 
prin 

Primar Traian RUSU 
Data……………..      Semnătura……………. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  23596/28 octombrie 2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat 

 între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu  

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA  
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  

în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ iniţiat vizează aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între UAT Județul Alba, UAT Municipiul Alba Iulia și UAT Comuna Ighiu pentru 
realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA 
DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, în vederea depunerii în cadrul Programului 
Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situației actuale 
Proiectul CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 

MUNICIPIULUI ALBA IULIA este în acord cu viziunea de dezvoltare a Județului Alba 
cuprinsă în STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, a 
UAT-urilor partenere și corelat cu strategia de dezvoltare regională Centru. Proiectul contribuie 
la dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la reţeaua 
TEN-T. 

Traseul obiectivului propus va începe din sensul giratoriu Alba Nord către teritoriul 
administrativ al comunei Ighiu și va face legătura între drumul european E81(DN1) și drumul 
național DN74. 

Terenul pe care se dorește realizarea obiectivului de investiții aparține de cele două 
unități administrativ teritoriale: Municipiul Alba Iulia și Comuna Ighiu. 

Proiectul propune dezvoltarea obiectivului pe o lungime de 6 km. Lungimea traseului 
propus pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia este de 4,6 km continuând cu 
aproximativ 1,4 km pe teritoriul administrativ al localității Ighiu. 

Deoarece se impune preluarea traficului de tranzit din oraș de pe autostrada A10 către 
Munții Apuseni, UAT Municipiul Alba Iulia a contractat serviciul de elaborare a PUZ-ului 
pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Realizarea acestui proiect va fluidiza circulația în zona de nord a orașului asigurând 
accesul direct şi rapid al populației din localitățile conexe, precum şi al celor care tranzitează 
județul cu destinația Munții Apuseni, favorizând astfel accesul turiștilor şi agenților economici în 
aceste zone. Proiectul va avea impact atât asupra mediului cât şi a calității vieții prin reducerea 
poluării din mediul urban. 
 Proiectul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA se regăseşte în „Strategia de dezvoltare a judeţului 
Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și 
Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-3: Variante 
ocolitoare/ șosele de centură. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA. În conformitate cu art. 1, alin. (2) și alin. (3) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 obiectivul va fi realizat în cadrul unui Acord 



de parteneriat ce se va transforma în Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în termen de 
maxim 1 an de la data semnării Acordului. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
 
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 
PUZ in elaborare ………. 
 
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, 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. 249 din 28 octombrie  2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr.  23597/28 octombrie 2021 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 HOTARARE 
privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu  

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE  

PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 249/28 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu 
pentru realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE 
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în vederea depunerii în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

 SECRETAR  GENERAL,  
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23660/29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

UAT  Județul Alba, UAT Municipiul Alba Iulia si UAT Comuna Ighiu pentru realizarea 
obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 

NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Proiectul CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA este în acord cu viziunea de dezvoltare a Județului Alba 
cuprinsă în STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, a 
UAT-urilor partenere și corelat cu Strategia de dezvoltare regională Centru. Proiectul contribuie 
la dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la reţeaua 
TEN-T. 

Traseul obiectivului propus va începe din sensul giratoriu Alba Nord către teritoriul 
administrativ al comunei Ighiu și va face legătura între drumul european E81(DN1) și drumul 
național DN74. 

Terenul pe care se doreşte realizarea obiectivului de investiţii aparţine de cele două 
unităţi administrativ teritoriale: Municipiul Alba Iulia şi Comuna Ighiu. 

Proiectul propune dezvoltarea obiectivului pe o lungime de 6 km. Lungimea traseului 
propus pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia este de 4,6 km continuând cu 
aproximativ 1,4 km pe teritoriul administrativ al localității Ighiu. 

Deoarece se impune preluarea traficului de tranzit din oraș de pe autostrada A10 către 
Munții Apuseni, autoritatea locală a contractat serviciul de elaborare a PUZ-ului pentru 
obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Realizarea acestui proiect va fluidiza circulația în zona de nord a orașului asigurând 
accesul direct şi rapid al populației din localitățile conexe, precum şi al celor care tranzitează 
județul cu destinația Munţii Apuseni, favorizând astfel accesul turiștilor şi agenților economici în 
aceste zone. Proiectul va avea impact atât asupra mediului cât şi a calității vieții prin reducerea 
poluării din mediul urban. 
 Proiectul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA se  regăsește în „Strategia de dezvoltare a judeţului 
Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și 
Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-3: Variante 
ocolitoare/ șosele de centură. 

Programul național de investiții "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA. În conformitate cu art. 1, alin. (2) și alin. (3) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 obiectivul va fi realizat în cadrul unui Acord 



de parteneriat ce se va transforma în Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în termen de 
maxim 1 an de la data semnării Acordului. 

Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanțare prin program și anume:  

„(1) În vederea includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul 
prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor judeţene pentru aprobarea 
parteneriatului, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (3). 
 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
         

    
 

 
Întocmit, Monica CRISTEA                  Marilena MOGA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT 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)  
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere 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). 

Ţinând cont de 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; 

- 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; 

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 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

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. 

 
                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                             Ion DUMITREL                                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 250 

Alba Iulia, 28 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 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



Anexa nr. 1  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 250/28 septembrie 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 Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 250/28 septembrie 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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23598/28 octombrie  2021 
 

REFERAT 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) 

 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează 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).  

  
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - 

Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi 
completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 63, având lungimea de 30,750 
km.   

Consiliul Local al Comunei Cetatea de Baltă a solicitat, prin hotărârea nr. 47 din 11 
octombrie 2021, încadrarea 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, iar Consiliul Local al Comunei Valea Lungă a solicitat, prin 
hotărârea nr. 57 din 7 octombrie 202, încadrarea 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. 

Prin Hotărârile nr. 236 și nr. 232 din 12 octombrie 2021 Consiliul Județean Alba a 
aprobat încadrarea tronsoanelor cuprinse între km 7+560 – Km 10+839 și Km 10+839 – km 
16+681 din drumul județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de 
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) în categoria funcţională de drum de interes local - 
drum comunal, având indicativul DC 32, precum și transmiterea acestora din domeniul public al 
UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al UAT 
Comuna Cetatea de Baltă și administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă, 
tronsonul cuprins între km 7+560 – Km 10+839, respectiv în domeniul public al UAT Valea 
Lungă și administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Lungă, a tronsonului cuprins între 
Km 10+839 – km 16+681. 

Pentru a asigura continuitatea drumului județean DJ 142K, Consiliul Județean Alba a 
solicitat, prin hotărârile nr. 231 și nr. 232 din 12 octombrie 2021, transmiterea din domeniul 
public al UAT Comuna Cetatea de Baltă și administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea 
de Baltă a terenului, având categoria  de folosință – drum, a terenului înscris în CF nr. 76403 
Cetatea de Baltă, în suprafață de 18.829 mp. și lungime de 2,353 km,  respectiv transmiterea din 
domeniul public al UAT Comuna Valea Lungă și administrarea Consiliului Local al Comunei 
Valea Lungă a terenului, având categoria  de folosință – drum, a terenului  înscris în CF nr. 
72345 Valea Lungă, în suprafață de 4.913 mp. și lungime de 0,609 km în domeniul public al 
UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării traseului și 
lungimii drumului județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de 
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B). 

Prin hotărârea nr. 52 din 28 octombrie 2021 Consiliul Local al Comunei Cetatea de Baltă 
a aprobat transmiterea din domeniul public al UAT Comuna Cetatea de Baltă și administrarea 



Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă a terenului, având categoria  de folosință – drum, 
a terenului înscris în CF nr. 76403 Cetatea de Baltă, în suprafață de 18.829 mp. și lungime de 
2,353 km. în domeniul public al UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, 
iar prin hotărârea nr. 86 din 25 octombrie 2021 Consiliul Local al Comunei Valea Lungă a 
aprobat transmiterea din domeniul public al UAT Comuna Valea Lungă și administrarea 
Consiliului Local al Comunei Valea Lungă a terenului, având categoria  de folosință – drum, a 
terenului  înscris în CF nr. 72345 Valea Lungă, în suprafață de 4.913 mp. și lungime de 0,609 
km. în domeniul public al UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba. 

Prin preluarea celor două terenuri, având categoria de folosință drum, se poate modifica 
traseul și lungimea actuală a drumului județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua 
- Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B),  traseul acestuia devenind DJ 

142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua -  Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) cu o lungime 
de 21,425 km. 

Pentru modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 142K se impune aprobarea 
preluării din domeniul public al UAT Comuna Cetatea de Baltă și administrarea Consiliului 
Local al Comunei Cetatea de Baltă, respectiv din domeniul public al UAT Comuna Valea Lungă 
și administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Lungă în domeniul public al UAT Județul 
Alba și administrarea Consiliului Județean Alba  a celor două terenuri descrise mai, motiv pentru 
care am inițiat prezentul proiect de hotărâre. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 

 IV. Baza legală 
- 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; 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

   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.  250 din 28 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 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               APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL        
Nr. 23599/28 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 și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 
specialitate,  
 

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)  
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 250/28 octombrie 2021 şi are ataşat 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). 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

 
   SECRETAR  GENERAL, 

 Vasile BUMBU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 23614 din 10 octombrie 2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la 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) 

 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează 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).  

Drumul județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - 
Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi 
completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 63, având lungimea de 30,750 
km.   

Consiliul Local al Comunei Cetatea de Baltă a solicitat, prin hotărârea nr. 47 din 11 
octombrie 2021, încadrarea 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, iar Consiliul Local al Comunei Valea Lungă a solicitat, prin 
hotărârea nr. 57 din 7 octombrie 202, încadrarea 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. 

Prin Hotărârile nr. 236 și nr. 232 din 12 octombrie 2021 Consiliul Județean Alba a 
aprobat încadrarea tronsoanelor cuprinse între km 7+560 – Km 10+839 și Km 10+839 – km 
16+681 din drumul județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de 
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) în categoria funcţională de drum de interes local - 
drum comunal, având indicativul DC 32, precum și transmiterea acestora din domeniul public al 
UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al UAT 
Comuna Cetatea de Baltă și administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă, 
tronsonul cuprins între km 7+560 – Km 10+839, respectiv în domeniul public al UAT Valea 
Lungă și administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Lungă, a tronsonului cuprins între 
Km 10+839 – km 16+681. 

Pentru a asigura continuitatea drumului județean DJ 142K, Consiliul Județean Alba a 
solicitat, prin hotărârile nr. 231 și nr. 232 din 12 octombrie 2021, transmiterea din domeniul 
public al UAT Comuna Cetatea de Baltă și administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea 
de Baltă a terenului, având categoria  de folosință – drum, a terenului înscris în CF nr. 76403 
Cetatea de Baltă, în suprafață de 18.829 mp. și lungime de 2,353 km,  respectiv transmiterea din 
domeniul public al UAT Comuna Valea Lungă și administrarea Consiliului Local al Comunei 
Valea Lungă a terenului, având categoria  de folosință – drum, a terenului  înscris în CF nr. 
72345 Valea Lungă, în suprafață de 4.913 mp. și lungime de 0,609 km în domeniul public al 
UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării traseului și 
lungimii drumului județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de 
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B). 

Prin hotărârea nr. 52 din 28 octombrie 2021 Consiliul Local al Comunei Cetatea de Baltă 
a aprobat transmiterea din domeniul public al UAT Comuna Cetatea de Baltă și administrarea 
Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă a terenului, având categoria  de folosință – drum, 
a terenului înscris în CF nr. 76403 Cetatea de Baltă, în suprafață de 18.829 mp. și lungime de 
2,353 km. în domeniul public al UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, 



iar prin hotărârea nr. 86 din 25 octombrie 2021 Consiliul Local al Comunei Valea Lungă a 
aprobat transmiterea din domeniul public al UAT Comuna Valea Lungă și administrarea 
Consiliului Local al Comunei Valea Lungă a terenului, având categoria  de folosință – drum, a 
terenului  înscris în CF nr. 72345 Valea Lungă, în suprafață de 4.913 mp. și lungime de 0,609 
km. în domeniul public al UAT Județul Alba și administrarea Consiliului Județean Alba. 

Prin preluarea celor două terenuri, având categoria de folosință drum, se poate modifica 
traseul și lungimea actuală a drumului județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua 
- Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B),  traseul acestuia devenind DJ 

142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua -  Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) cu o lungime 
de 21,425 km. 

Bunurile imobile, având categoria  de folosință – drum, identificate mai sus, dobândite în 
proprietatea Județului Alba ca bunuri aparținând  domeniului public, conform prevederilor art. 
863 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, trebuie cuprinse în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului 
Alba, la pozițiile având nr. crt.  63, ca făcând parte din drumul județean DJ 142K: Cetatea de 
Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua -  Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B). 

Conform prevederilor art. 294  alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 

 Conform prevederilor art. 294  alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Declararea bunului ca fiind de uz sau 
de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului 
local care a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz” în vederea 
modificării traseului și lungimii actuale a drumului județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 
142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B), imobilul – teren 
extravilan, având categoria  de folosință – drum, înscris în CF nr. 76403 Cetatea de Baltă, în 
suprafață de 18.829 mp. și lungime de 2,353 km, situat administrativ în UAT Cetatea de Baltă, 
respectiv imobilul – teren extravilan, având categoria  de folosință – drum, înscris în CF nr. 
72345 Valea Lungă, în suprafață de 4.913 mp. și lungime de 0,609 km., situat administrativ în 
UAT Valea Lungă se declară ca bunuri de interes județean. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului judeţean” 
alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”, art. 182 
alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. 
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al 
unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140 
alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit. a), 
care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” art. 286 alin.(3), care prevede 
„Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din 
alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului 
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional” 
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 aproba modifica traseul și lungimea actuală a drumului județean DJ 142K: Cetatea de 
Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B). 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
                                                                                                                     Șef Serviciu,  
                                                                                                         Paul Silviu TODORAN 

 
 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA  
DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii în cadrul  

Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea 
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 cererea de finanţare pentru Proiectul „CONSTRUIRE CENTURA 

OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea 
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 1 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „CONSTRUIRE 
CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA”, 
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, conform 
Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 251 

Alba Iulia, 29 octombrie 2021 

https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
http://www.cjalba.ro/


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 şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 251 din 29 octombrie 2021 
 

 
 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): 

U.A.T. JUDEȚUL ALBA 
U.A.T. MUNICIPIUL ALBA IULIA 
U.A.T. COMUNA IGHIU 
Urmează a se înfiinţa Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară care va avea ca și scop realizarea 
integrală a obiectivului de investiții 

Denumirea obiectivului de investiții: 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE 
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA 
IULIA  

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare);  

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 
Amplasament:  UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Comuna Ighiu 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 60 luni  

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 137.106.036,64 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 134.256.996,98 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  2.849.039,66 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

47.394.707,38 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 7.899.117,90 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Centură ocolitoare (tip drum național cu 2 benzi) 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 6.000 metri; 
- Lucrări de consolidare: DA; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA; 
- Trotuare: NU; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 2; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: DA; 
- Alte lucrări de arta: DA. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 



Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  
Nume şi prenume: Ion Dumitrel 
Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  
Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu accesare şi coordonare proiecte 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul ION DUMITREL, având funcția de PREȘEDINTE, în calitate de 

reprezentant legal al U.A.T. - JUDEŢUL ALBA 

 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 

în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 10 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23600/29 octombrie 2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE  
PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea  
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA 
DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii în cadrul Programului 
Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Proiectul de investiţii „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 

NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale 
Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru 
perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și Mobilitate - Creșterea 
gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie 
la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității 
UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-3: Variante ocolitoare/ șosele de centură. 

Obiectivul de investiţii, aflat pe teritoriul administrativ al UAT Municipiul Alba Iulia şi 
UAT Comuna Ighiu, propune conectarea traficului de marfă de pe DN74 (Munții Apuseni) la 
E81 și spre autostrada A10 Sebeș-Turda, reducerea numărului de vehicule care tranzitează 
municipiul Alba Iulia, respectiv dezvoltarea infrastructurii de acces pentru marii investitori din 
zonă. 

Traseul obiectivului propus „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA 
DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” va începe din sensul giratoriu Alba Nord către 
teritoriul administrativ al comunei Ighiu și va face legătura între drumul european E81(DN1) și 
drumul național DN74. 

Proiectul propune dezvoltarea obiectivului pe o lungime de 6 km, astfel: 4,6 km pe 
teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia şi 1,4 km pe teritoriul administrativ al 
localității Ighiu. 

Realizarea acestui proiect va fluidiza circulația în zona de nord a orașului asigurând 
accesul direct şi rapid al populației din localitățile conexe, precum şi al celor care tranzitează 
județul cu destinația Munții Apuseni, favorizând astfel accesul turiștilor şi agenților economici în 
aceste zone. Proiectul va avea impact atât asupra mediului cât şi a calității vieții prin reducerea 
poluării din mediul urban, precum şi reducerea nivelului de zgomot în zonele de trafic intens. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții 
„CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA”, în cadrul unui parteneriat UAT Judeţul Alba, UAT Municipiul Alba Iulia şi 
UAT Comuna Ighiu. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 
Saligny”; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
 
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 
Deoarece se impune preluarea traficului de tranzit din oraș de pe autostrada A10 către 

Munții Apuseni, UAT Municipiul Alba Iulia a contractat serviciul de elaborare a PUZ-ului 
pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA.  

 
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, 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. 251.  din 29 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23601/29 octombrie 2021 
 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 

Investiţii „Anghel Saligny” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 251 din 29 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE 
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23689/29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii în cadrul Programului 

național de investiţii „Anghel Saligny” 
 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Obiectivul de investiţii, aflat pe teritoriul administrativ al UAT Municipiul Alba Iulia şi 
UAT Comuna Ighiu, propune conectarea traficului de marfă de pe DN74 (Munții Apuseni) la 
E81 și spre autostrada A10 Sebeș-Turda, reducerea numărului de vehicule care tranzitează 
municipiul Alba Iulia, respectiv dezvoltarea infrastructurii de acces pentru marii investitori din 
zonă. 

Traseul obiectivului propus „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA 
DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” va începe din sensul giratoriu Alba Nord către 
teritoriul administrativ al comunei Ighiu și va face legătura între drumul european E81(DN1) și 
drumul național DN74. 

Proiectul propune dezvoltarea obiectivului pe o lungime de 6 km, astfel: 4,6 km pe 
teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia şi 1,4 km pe teritoriul administrativ al 
localității Ighiu. 

Deoarece se impune preluarea traficului de tranzit din oraș de pe autostrada A10 către 
Munții Apuseni, UAT Municipiul Alba Iulia a contractat serviciul de elaborare a PUZ-ului 
pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA.  

Proiectul de investiţii „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale 
Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru 
perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și Mobilitate - Creșterea 
gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie 
la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității 
UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-3: Variante ocolitoare/ șosele de centură şi în 
portofoliul de proiecte aferent strategiei. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții 
„CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA”, în cadrul unui parteneriat UAT Judeţul Alba, UAT Municipiul Alba Iulia şi 
UAT Comuna Ighiu. 

Realizarea acestui proiect va fluidiza circulația în zona de nord a municipiului Alba Iulia 
asigurând accesul direct şi rapid al populației din localitățile conexe, precum şi al celor care 
tranzitează județul Alba cu destinația Munții Apuseni, favorizând astfel accesul turiștilor şi 
agenților economici în aceste zone. Proiectul va avea impact atât asupra mediului cât şi a calității 
vieții prin reducerea poluării din mediul urban, precum şi reducerea nivelului de zgomot în 
zonele de trafic intens. Ţinând cont de aspectele menţionate mai sus, obiectivul de investiţii 
propus răspunde obiectivelor strategice ale judeţului Alba privind creşterea mobilităţii şi 
accesibilităţii populaţiei, turiştilor, agenţilor economici, creşterea calităţii vieţii populaţiei 
judeţului, precum şi obiectivelor privind protecţia mediului.   



 
Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În vederea 
includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a); 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
         

    
 

 
Întocmit, Marilena MOGA 
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