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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, a unor 

construcţii aparţinând imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi demolării acestora 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 decembrie 2010; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Alba, a unor construcţii aparţinând imobilului situat în municipiul Alba 

Iulia, str. Unirii   nr. 1-3, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora; 

- Raportul de specialitate nr. 15882/02.12.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, a 

unor construcţii aparţinând imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea şi 

amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91 – (1) litera c), (4) litera a) şi art. 123 – (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicatā, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- Hotărârii 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, poziţia cu nr. crt. 34; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- O.G. nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcātuiesc domeniul public al statului şi al unitāţilor 

administrativ – teritoriale, aprobatā prin Legea nr 246/2001; 



- Contractului de administrare nr. 1324–1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:                                            

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra 

unor construcţii aparţinând imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, în care îşi are 

sediul Secţia de Neurologie şi Psihiatrie, proprietate publică a judeţului Alba, având datele de 

identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantā a prezentei hotārâri. 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, scoaterea 

din funcţiune şi demolarea bunurilor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 34 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 

Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002, se modifică potrivit anexei nr. 2 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

  Art.4. Anexa la Contractul de administrare nr.1324–1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se  modificā în mod corespunzātor, prin Act adiţional. 

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică, Directia tehnică şi Direcţia dezvoltare şi bugete 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică : 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;  

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
  PREŞEDINTE 
  Ion DUMITREL 

Contrasemnează, 
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                             Mariana HURBEAN 
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