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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în 
şedinţă ordinară   în ziua de 31 mai 2018 

 
            Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera ”a” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 Art. 1.  Se convoacă în şedinţă  ordinară, Consiliul local al comunei Daia Română din 
judeţul Alba, în ziua de 31.05.2018  la ora 20,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 1.  Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba  
pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local  a tronsonului de drum 
județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale. 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Probleme curente. 
  
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 
 

– Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
–  un exemplar la dosar. 

 
DAIA  ROMÂNĂ  25.05.2018 
 
Nr. 66 
                                                     PRIMAR, 
             HĂPRIAN VISARION 
                           Avizat pentru legalitate, 
                          secretar Damian Visalon 
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C O N V O C A T O R 

 
 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată,  se convoacă în şedinţă ordinară,  
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 31.05.2018  ora 20,00 în 
sala de şedinţe a Primăriei locale, cu următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI. 
 

 1.  Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba  
pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local  a tronsonului de drum 
județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale. 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Probleme curente. 
 

  Nr. crt.  Numele şi prenumele                  Nr. casă            Semnătura 

      1.   Puţan Ioan…… ........……………….213___________________________________ 
      2.   Damian Nicolae.........................257 ___________________________________ 
      3.   Cibu Adrian ..…………………………. 16____________________________________ 
      4.   Cornea Dumitru ……………………. 382 ___________________________________ 
      5.   Ciuca Constantin …. ……………….654____________________________________ 
      6.   Schiau Nicolae – Claudiu ...........873 ____________________________________ 
      7.   Scheau Andrei…….. ………………..889____________________________________ 
      8.   Voina Marius ………………………….895 ___________________________________ 
      9.   Trian Nicolae ...........................885 A __________________________________ 
     10.  Ispas Nicolae ...........................507 ____________________________________ 
     11.  Bișboacă Ana ...........................228 ____________________________________ 
     12.  Scheau Teodor …………………….. 739 ____________________________________ 
     13.  Moldovan Silviu – Mihai ......….. 389______________________________________ 
 
 
 
DAIA  ROMÂNĂ  25.05.2018                            
                PRIMAR, 
          HĂPRIAN VISARION 
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 I N V I T A Ţ I E 
 

 

  În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) şi (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl consilier 
______________________________  este invitat să participe la şedinţa ordinară  a Consiliului 
local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 31.05.2018 ora 20,00, în sala de 
şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 
 

 1.  Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba  
pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local  a tronsonului de drum 
județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale. 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Probleme curente. 
   
 
 

 DAIA  ROMÂNĂ  25.05.2018      
 

 
 
                PRIMAR 

                      HĂPRIAN VISARION 
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 P R O C E S   -   V E R B A L 

 
încheiat astăzi 25.05.2018 

 
  Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION  – primar şi Damian Visalon -  secretarul 
comunei Daia Română, din judeţul Alba, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 
alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi 
republicată, la afişarea la punctul de  informare – documentare al  primăriei, a următoarelor 
documente: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 
Consiliului Județean Alba  pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului 
Local  a tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare 
alei pietonale; 
 -  dispoziţia nr. 66/25.05.2018 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
convocarea  consiliului local în şedinţă ordinară   în ziua de  31.05.2018, cu următorul: 

 
PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 

 
 1.  Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba  
pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local  a tronsonului de drum 
județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale. 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Probleme curente. 
   
 

 DAIA  ROMÂNĂ  25.05.2018 
 

 
           P R I M A R                                              SECRETAR                       
       HĂPRIAN VISARION                                             Damian Visalon   
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                     JUDEŢUL ALBA 
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                     CONSILIUL LOCAL 
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 LISTA  DE  PREZENŢĂ 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal de la şedinţa ordinară  a 
consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 31.05.2018, prezenţa domnilor consilieri a 
fost următoarea: 

 
 

      P R E Z E N Ţ I                        ABSENŢI___       
 1.   Puţan Ioan 
 2.   Damian Nicolae 
          3.   Cibu Adrian 
          4.   Cornea Dumitru 
          5.   Ciuca Constantin 
          6.   Schiau Nicolae – Claudiu 
          7.   Scheau Andrei 
          8.   Voina Marius 
          9.   Trian Nicolae 
         10.  Ispas Nicolae 
         11.  Bișboacă Ana 
         12.  Scheau Teodor 
         13.  Moldovan Silviu – Mihai              
                                              
 
              Secretar 
                 Damian Visalon              Daia Română 
                           31.05.2018 
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HOTARÂRE 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  ordinară  a Consiliului local al comunei Daia 

Română din ziua de 31.05.2018 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   ordinară   
în ziua de 31.05.2018; 
  
  Luând în considerare modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local 
reglementată prin dispoziţiile art. 35 aliniat (1) şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi  republicată,  precum şi regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliilor  locale; 
 Având în vedere propunerea d-lui consilier VOINA MARIUS; 
 În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta: 
 

            H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.1. Se aprobă ca dl. consilier MOLDOVAN SILVIU-MIHAI, să îndeplinească funcţia de 
preşedinte de şedinţă la şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 
31.05.2018. 
 Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată; 
 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- Un exemplar la dosar. 

 
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
 
    Daia Română 31.05.2018                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                  CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI 

 NR.  29 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ordinii de zi 

pentru şedinţa ordinară  din ziua de 31.05.2018 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă  ordinară în ziua 
de 31.05.2018; 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din 
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din data 
de 31.05.2018; 

În baza dispoziţiilor art. 43 aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, modificată şi republicată; 

În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera “b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Daia 

Română din ziua de 31.05.2018, ca fiind următoarea: 
PROIECT AL  ORDINII DE ZI 

 1.  Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba  pentru 
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local  a tronsonului de drum județean 
DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale. 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Probleme curente. 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 Primarului comunei Daia Română; 
 Un exemplar la dosar. 

   
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
    
 Daia Română 31.05.2018                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR.  30                                                           CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI 
                                   Contrasemnează 
                             Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba 
pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Daia Română 

 a tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de 
 amenajare alei pietonale 

   Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba; 
Luând în dezbatere: 
 - raportul de specialitate nr. 1924/25.05.2018 întocmit de către compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.22^1 alin.3 și 4  din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. c și  art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Consiliul Local al Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Luînd în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 
Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Daia Română a 
tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale; 
 - raportul de specialitate nr. 1924/25.05.2018 întocmit de către compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.22^1 alin.3 și 4  din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. c și  art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, 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 încuviințează cererea adresată Consiliului Județean Alba, pentru aprobarea preluării 
temporare în administrarea Consiliului Local Daia Română în vederea realizării de lucrări de „AMENAJARE 
ALEI PIETONALE”, a tronsonului de drum județean DJ 106K conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 . Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa nr. 1  se face pe 
bază de protocol încheiat între părțile interesate. 
 Art.3. Primarul Consiliului Local al Comunei Daia Română prin compartimentul din aparatul de 
specialitate al Consiliului Local al Comunei Daia Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
DAIA ROMÂNĂ 25.05.2018        INIȚIIATOR, 
NR. 20         PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
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Anexă la proiectul de hotărâre nr. 20 
  
  
  
  
Datele de identificare a tronsonului de drum  din 
DJ 106 K: Sebes (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secasel - DJ 107 care se 
preia temporar în administrarea Consiliului Local al comunei Daia Romana 
  
  
  

Indicativ 
  

Denumirea 
drumului 

Localizare 
Poziţie 
kilometrică 

Lungime 
km 

DJ 106 K: Sebes 
(DN 1) - Daia 
Romana - 
Ohaba - Secasel 
- DJ 107 

Drum 
judeţean 

Intravilan localitatea Daia 
Romana 
  

Km 8+700 – 
11+200 

2,5 
  
 
 
 
 

           
 
      
          INIȚIIATOR, 
         PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
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          R O M Â N I A 
          JUDEŢUL ALBA 
         COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
         PRIMAR 

NR. 1924/25.05.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea 
preluării temporare în administrarea Consiliului Local Daia Română  a tronsonului de drum județean DJ 
106K în vederea realizării de lucrări de  amenajare alei pietonale. 
 MOTIVAȚIA DE FAPT: 
 Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, 
de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. 
 Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările 
de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective. 
 Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, cu acordul autorităţilor 
administraţiei publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor de interes naţional sectoare de drum 
situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective. 
 Pentru îndeplinirea obiectivelor programelor naţionale de realizare a proiectelor prioritare de interes 
judeţean şi de interes local, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, sectoare de drum de interes judeţean sau local situate 
în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective. 
 Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor 
localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, 
cu acordul administratorului drumului. 

 Autoritatea administraţiei publice locale care preia în administrare un sector de drum potrivit 
aliniatului precedent are obligaţia respectării următoarelor condiţii: 
- să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial 
al drumului; 
-  să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; 
- să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 
modernizare; 
- să iniţieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea 
incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea amplasamentelor şi/sau acceselor 
la zona drumului; 
- să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul 
administratorului iniţial al drumului; 
- să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuţie a lucrărilor şi 
obligaţiile în vederea realizării. 
 Orice alte condiţii suplimentare vor fi stabilite de comun acord între administratorul drumului care 
predă şi autoritatea administraţiei publice locale. 
 În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale care a preluat drumul nu respectă condiţiile 
precizate mai sus, administratorul iniţial al drumului are dreptul să solicite preluarea administrării drumului. 
 În altă ordine de idei, consiliile locale au atribuții legate de administrarea domeniului public și privat 
al localităților. 
MOTIVAȚIA DE DREPT: 

– O.G. nr. 43/1997 privind regimul drmurilor, art. 221; 
– Legea nr. 215/2001 privind adminbistrația publică locală, republicată, art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 

120 alin. (1) 
DAIA ROMÂNĂ 25.05.2018                                       ÎNTOCMIT, 
                                               secretar Damian Visalon 
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PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  25.05.2018; 

 
 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea 
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare 
economico – financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, a rapoartul de specialitate nr. 
1924/25.05.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind încuviințarea 
cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în 
administrarea Consiliului Local Daia Română  a tronsonului de drum județean 
DJ 106K în vederea realizării de lucrări de  amenajare alei pietonale. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 25.05.2018 

 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                             Cons. Damian Nicolae 
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                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

                    CONSILIUL LOCAL 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

                
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

RAPORT  DE AVIZARE 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – 
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, 
agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 25.05.2018, 
a luat în discuţie  raportul de specialitate nr. 1924/25.05.2018    întocmit de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum  
și  proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean 
Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Daia 
Română  a tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea realizării de 
lucrări de  amenajare alei pietonale şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

        
– O.G. nr. 43/1997 privind regimul drmurilor, art. 221; 

    -  Legea nr. 215/2001 privind adminbistrația publică locală, republicată, art. 36 
alin. (2) lit. c) și art. 120 alin. (1) 

Comisia de  specialitate  pentru programe de dezvoltare economico – 
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, 
agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din cadrul Consiliului 
local al comunei Daia Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 
avizează favorabil  proiectul de hotărâre privind  încuviințarea cererii adresate 
Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea 
Consiliului Local Daia Română  a tronsonului de drum județean DJ 106K în 
vederea realizării de lucrări de  amenajare alei pietonale  şi  propune Consiliului local, 
adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 

   VOINA MARIUS ______________________ 
     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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 JUDEŢUL ALBA 
 COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 PRIMAR 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-

mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
 

     PROCES  -  VERBAL 

      încheiat astăzi  25.05.2018 

  

            Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 

 Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea pentru avizare, 

către comisia de specialitate nr. 3  pentru administraţie publică  locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local 

al comunei Daia Română, a  raportului de specialitate nr. 1924/25.05.2018,  întocmit de 

către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
precum  și  proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 
Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului 
Local Daia Română  a tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea 
realizării de lucrări de  amenajare alei pietonale.          

  Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

                   Daia Română 25.05.2018 

   

                  PRIMAR                                                            SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 

   

  

                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
 JUDEŢUL ALBA 
 COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
          CONSILIUL LOCAL 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-

mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___ 

RAPORT DE AVIZARE 

             Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei 

Daia Română, întrunită în şedinţă în data de întrunită în şedinţă în data de 25.05.2018, a luat 
în discuţie  raportul de specialitate nr. 1924/25.05.2018    întocmit de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum  
și  proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean 
Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Daia 
Română  a tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea realizării de 
lucrări de  amenajare alei pietonale şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

       O.G. nr. 43/1997 privind regimul drmurilor, art. 221; 
    -  Legea nr. 215/2001 privind adminbistrația publică locală, republicată, art. 36 
alin. (2) lit. c) și art. 120 alin. (1) 

       Comisia de  specialitate  nr. 3 pentru  administraţie publică  locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local 

al comunei Daia Română, avizează favorabil  proiectul de hotărâre în cauză  şi  propune Consiliului 

local, adoptarea unei hotărârii în acest  sens. 

 

COMISIA:                     TRIAN NICOLAE _____________________ 
                                   ISPAS NICOLAE _______________________ 
                                   SCHEAU TEODOR _____________________ 
                                   BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 
                                   MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 
 

 DAIA ROMÂNĂ 25.05.2018 
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                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                     CONSILIUL LOCAL 
                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba 

pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Daia Română 
 a tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de 

 amenajare alei pietonale 
  Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă  ordinară în ziua 
de 31.05.2018; 
Luînd în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 
Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Daia Română a 
tronsonului de drum județean DJ 106K în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale; 
 - raportul de specialitate nr. 1924/25.05.2018 întocmit de către compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor nr. 1 și 3  din cadrul consiliului local al comunei Daia Română; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.22^1 alin.3 și 4  din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. c și  art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, 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 încuviințează cererea adresată Consiliului Județean Alba, pentru aprobarea preluării 
temporare în administrarea Consiliului Local Daia Română în vederea realizării de lucrări de „AMENAJARE 
ALEI PIETONALE”, a tronsonului de drum județean DJ 106K conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 . Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa nr. 1  se face pe 
bază de protocol încheiat între părțile interesate. 
  Art.3. Primarul Consiliului Local al Comunei Daia Română prin compartimentul din aparatul de 
specialitate al Consiliului Local al Comunei Daia Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 Consiliului Județean Alba; 
 Primarului comunei Daia Română; 
 Un exemplar la dosar. 

 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
    Daia Română 31.05.2018                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR.  31                                                           CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI 
                                   Contrasemnează 
                             Secretar Damian Visalon 
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        Anexă la  hotărârea nr. 31/2018 
  
  
  
  
Datele de identificare a tronsonului de drum  din 
DJ 106 K: Sebes (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secasel - DJ 107 care se 
preia temporar în administrarea Consiliului Local al comunei Daia Romana 
  
  
  

Indicativ 
  

Denumirea 
drumului 

Localizare 
Poziţie 
kilometrică 

Lungime 
km 

DJ 106 K: Sebes 
(DN 1) - Daia 
Romana - 
Ohaba - Secasel 
- DJ 107 

Drum 
judeţean 

Intravilan localitatea Daia 
Romana 
  

Km 8+700 – 
11+200 

2,5 
  
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
      
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                              CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI 
 
 
 
                                   Contrasemnează 
                             Secretar Damian Visalon 
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