
                               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU BĂCĂINȚI 

CONSILIUL LOCAL 

Localitatea Ceru Băcăinți, nr. 5 

C.I.F. 4562079 tel/fax. 0258/700840 

E-mail primariacerubacainti@yahoo.com   

  

HOTĂRÂRE NR. 23 / 2018 

privind aprobarea încadrării în categoria funcţională de drum comunal  

a unui drum situat administrativ pe teritoriul UAT Ceru Băcăinți și cuprinderea acestuia în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Ceru Băcăinți 

 

Consiliul Local al Comunei Ceru Băcăinți, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 

11.06.2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria 

funcţională de drum comunal a unui drumului situat administrativ pe teritoriul UAT Ceru Băcăinți și 

cuprinderea acestuia în Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Ceru Băcăinți; 

- raportul de specialitate nr. 836 / 2018  ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 36 alin. 2 lit. c, art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- - art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încadrarea din  categoria funcţională de drum județean a tronsonului din drumul 

județean  DJ 107 A - DJ 107 U:  - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea 

Mare - Bulbuc (DC 60), situat administrativ în comuna Ceru Băcăinţi, în categoria funcţională de drum 

comunal cu indicativul DC 61: Ceru Băcăinți (cu plecare din DJ 107U km 7,000) – Ceru-Bacainti -

Bolovănești- Valea Mare, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei 

Ceru Băcăinți, la poziţia cu nr. 14 a bunului imobil identificat la art.1 

Art. 3. Primarul si Consiliul Local al Comunei Ceru Băcăinţi prin compartimentul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Local al Comunei Ceru Băcăinţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Comunei Ceru Băcăinţi prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Institutiei Prefectului Judeţului Alba, Consiliului Judeţean Alba, la dosar; 

 

Ceru-Bacainti, 

11.06.2018 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

     Giurgiu Remus Florin 

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                             P.SECRETAR                                                                                                                                     

                                                                                                                         Crisan Andreea Iuliana 

 

     Prezenta hotarare a fost adoptata cu 7 voturi favorabil exprimate, care reprezintă  87,50 % din numărul 

consilierilor în funcție.  

 

 

mailto:primariacerubacainti@yahoo.com


Anexă nr. 1 la HCL nr.23 /2018 

 

 

Datele de identificare  

a bunului imobil care se încadrează în categoria funcţională de drum comunal,  

 

 

- 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 

 

 

 

1.3.7.2. 

DC 61: Ceru 

Băcăinți 

Bolovanesti-

Valea Mare cu 

plecare din DJ 

107U km 7,000  

- Poz. km: 0+000 - 

4+000 

- Lungimea: 4,000 

km 

2018 

 

212.609,68 Domeniul 

public al 

comunei Ceru 

Băcăinți 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

     Giurgiu Remus Florin 

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                             P.SECRETAR 

                                                                                                                      Crisan Andreea Iuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


