
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorilor de inventar a unor bunuri imobile proprietate 
publicā a judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului  judeţean de urgenţā Alba 

Iulia, ca urmare a efectuării de lucrări de reparaţii capitale şi investiţii 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 26 martie 2009; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de 
inventar a unor bunuri imobile proprietate publicā a judeţului Alba, aflate în administrarea 
Spitalului  judeţean de urgenţā Alba Iulia, ca urmare a efectuării de lucrări de reparaţii 
capitale şi investiţii; 

- Raportul nr. 3331/16.03.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării valorilor de inventar a unor bunuri imobile proprietate publicā a 
judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului  judeţean de urgenţā Alba Iulia, ca 
urmare a efectuării de lucrări de reparaţii capitale şi investiţii. 
Vāzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanisticā, 
organizarea şi amenajarea teritoriului , investiţii, turism, mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului ; 

Având în vedere prevederile : 
- art.91- (1) lit c) şi art.123-(1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată cu modificārile şi completārile ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi unităţilor administrativ-teritoriale; 

- art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

- Contractul de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul judeţean Alba către 
Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia, asupra unor imobile aparţinând domeniului public 
al judeţului Alba, înregistrat sub nr. 1324-1479/2004. 

În temeiul art.97 - (1) şi 115-(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificārile şi completārile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

  Art. 1. Se aprobā modificarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile, proprietate 
publicā a judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului judeţean de urgenţā Alba Iulia, ca 
urmare a efectuarii unor lucrări de reparaţii capitale şi investiţii, potrivit anexei - parte 
integrantā a prezentei hotārâri. 
 Art.2. Anexa la Contractul de administrare nr.1324–1479/2004, încheiat între Consiliul 
judeţean Alba şi Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia, se  modificā prin Act adiţional în 
mod corespunzātor. 
  Art. 3. Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică  în Monitorul Oficial al judeţului Alba  şi se comunică: 



- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Spitalului judeţean de urgenţā Alba Iulia; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 
 PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL  
 

                                                                           Contrasemneazā, 
                                                                    p SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                            

                                                                                          Liliana NEGRUŢ 
 

 
 
Roşia Montanā , 26 martie 2009 
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