
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 

Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna iunie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care 

au completat acest inventar; 

- Raportul de specialitate nr. 12875/27 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Luînd în considerare prevederile și conținutul: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/ 2015 privind declararea apartenenţei 

spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A la 

domeniul public al judeţului Alba şi constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncţional de sănătate; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/2017 cu privire la cuprindrea spaţiilor 

aferente etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul 

Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru 

multifuncțional de sănătate; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 188/2013 privind aprobarea încadrării din 

categoria funcţională de drumuri comunale şi străzi, în categoria funcţională de drumuri 

judeţene, a unor drumuri din judeţul Alba; 

- Art. 16 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 109/2014 privind modificarea sau 

abrogarea unor unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri 

cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/2018 cu privire la aprobarea declasării şi 

radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului 

judeţean DJ 103D: DN1 – Decea – DN1; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 39/2017 privind însuşirea rezultatului 

reevaluării bunurilor proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, la data de 31 octombrie 

2016. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificarile şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările și completările ulterioare . 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba, prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar, după cum 

urmează: 



              -   poziţia cu nr. crt. 217 devine poziţia cu nr. crt. 201, conform anexei - parte integrantă 

a prezentei hotărâri; 

-    poziţiile cu nr. crt. 218-221 devin poziţiile cu nr. crt. 217-220, cele de la nr. crt. 202-

216 rămânând neschimbate.   

Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178/2017 se va modifica în mod 

corespunzător. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei juridică 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         AVIZAT 

  PREŞEDINTE,                             p.SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

  ION DUMITREL                             Liliana NEGRUŢ    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 199 

Alba Iulia,  21iunie 2018 



Anexa la Proiectul de Hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 199/21 iunie 2018   

Datele de identificare  

a bunului imobil care completează poziția cu nr. crt. 201 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 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 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

201. 1.6.2. Imobil Spitalul 

Orășenesc Ocna Mureș 

Etajul 1 - Centru 

multifuncţional de 

sănătate  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 

43A, județul Alba, compus din: 

- Apartamentul nr. 4, având altă destinaţie decît locuinţă, situat la etajul 

I al clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, compus din 29 de 

încăperi şi un balcon, având suprafaţa utilă de 593 mp, cote părţi 

comune 22/135, cote teren 27/135, reprezentând 188 mp din suprafaţa 

totală de teren aferent imobilului, care este de 1.132 mp;  

- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 

- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa 

scării, holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 762.261,31 C.F.  nr. 76437-

C1-U4 Ocna 

Mureş, nr. 

cadadastral 

76437-C1-U4, 

nr. topo. 

2092/1/1/IV. 

Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba  

nr. 133/2015, 

 nr.  39/2017 şi  

nr.  178 /2017. 

 

 
                                                                Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:       

                   

      Preşedinte:                            p.Secretar:    Membri: 

 ION DUMITREL   Liliana NEGRUŢ                                                              Voichiţa Maria COMAN 

          Marian Florin AITAI 

          Ioan BODEA 

          Liliana NEGRUŢ 

   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar 

 

Proiectul de act administrativ iniţiat vizează modificarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, Inventar care a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare până la poziţia cu nr. crt. 200. De la ultima actualizare realizată prin 

adoptarea H.G. nr. 831/2014, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba a suferit 

modificări şi a fost completat cu poziţiile de la nr. crt. 201 la 221, care la rândul lor trebuiesc atestate prin Hotărâre 

de Guvern. Poziţia cu nr. crt. 201 a devenit liberă de conţinut, prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 52/2018 cu privire la aprobarea declasării şi radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului judeţean DJ 103D: DN1 – Decea – DN1, ceea ce permite o repoziţionare a bunurilor 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba pentru poziţiile 201-221. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133/27 august 2015, s-a declarat apartenența la domeniul 

public al Județului Alba a spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 

43A, județul Alba și constituirea  dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate. Apartenența la domeniul public al Județului Alba a 

unui bun imobil presupune înregistrarea acestuia în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al județului 

Alba, fiind astfel cuprins la poziţia cu nr. crt. 217, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178/6 iunie  

2017. 

Acordul de parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea 

Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017, în vederea implementării proiectului 

„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri 

publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI - cod SMIS 116475. 

Pentru ca Proiectul să poată fi implementat, una din condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului impune 

prezentarea către ADR Centru, a documentelor definitive de proprietate asupra infrastructurii afectate de proiect, 

iar în cazul în care natura proprietății este una provizorie, se impune prezentarea la termenele stabilite prin 

solicitările de clarificări, a următoarelor documente: Hotărârea Consiliului Judeţean de completare a Inventarului 

domeniului public şi dovada transmiterii Proiectului de Hotărâre a Guvernului către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice.  

 În cazul nostru, spațiile aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 

43A, au fost înscrise în Cartea Funciară cu drept provizoriu de proprietate în favoarea domeniului public al 

judeţului Alba, situaţie care impune elaborarea unui Proiect de Hotărâre a Guvernului care atestă apartenenţa la 

domeniul public al Judeţului Alba a bunului imobil înscris în Inventar la poziţia cu nr. crt. 217. 

 O nouă actualizare a Inventarului este de durată, din cauza necesităţii obţinerii C.F. –urilor pentru unele din 

noile poziţii, a evaluării pentru stabilirea valorilor de inventar, acolo unde sunt trecute cu zero etc., iar dovada 

transmiterii Proiectului de Hotărâre a Guvernului este cerută insistent de către ADR Centru, pentru a nu se pierde 

finaţarea Proiectului. 

 Întrucât poziţia cu nr. crt. 201 a devenit liberă de conţinut, este oportună completarea acestei poziţii cu 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 217, facilitând astfel transmiterea rapidă a Proiectului de Hotărâre a 

Guvernului către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În consecinţă, poziţiile cu nr. crt. 218-

221 devin poziţiile cu nr. crt. 217-220, cele de la nr. crt.   202-216 rămânând neschimbate.   

   Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, 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, 

precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit 

căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu 

nr. 199 din 21 iunie 2018.  

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 12875/27.06.2018 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar 

 

Domeniul public al Judeţului Alba este atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare. De la ultima actualizare realizată prin adoptarea H.G. nr. 

831/2014, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba a suferit modificări şi a 

fost completat cu poziţiile de la nr. crt. 201 la 221, care la rândul lor trebuiesc atestate prin Hotărâre de 

Guvern.  

Prin H.G. 610/2013 s-a aprobat desființarea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, unitate sanitară 

publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenței medicale a fost preluat de 

către Consiliul Local Ocna Mureș, județul Alba. La ora actuală, la parterul clădirii este amenajat un centru 

de permanență, iar la etajele III și IV funcționează o unitate medico-socială. La etajul I, a funcționat până 

la închidere, secția A.T.I. și de chirurgie. Primăria orașului Ocna Mureș a intenționat înființarea unui 

centru multifuncțional de sănătate, la etajul I al clădirii, organizat în regim de spitalizare de zi, cu 20 de 

paturi și 3 cabinete de specialitate respectiv medicină internă, pediatrie și obstetrică-ginecologie (conform 

temei de proiectare). Decizia de înființare a centrului multifuncțional a fost aprobată prin Hotărârile 

Consiliului Local nr. 56/2013 și nr. 215/2013. 

 Ținând cont de faptul că centrul multifuncțional de sănătate este inclus în structura funcțională a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Consiliul Județean Alba a încuviințat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 12/29 ianuarie 2015, cererea adresată Consiliului Local al orașului Ocna 

Mureș, pentru transmiterea spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente 

Sever, nr. 43A, județul Alba, din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului 

Local al orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean Alba, în vederea amenajării centrului multifuncțional de sănătate, urmând a se constitui dreptul 

de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Prin Hotărârea Consiliului 

județean Alba nr. 133/27 august 2015, a fost declarată apartenența la domeniul public al Județului Alba a 

spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul 

Alba și constituirea  dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în 

vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate. 

 Imobilul în cauză se identifică prin CF nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna Mureş - cu înscrierea 

dreptului de proprietate în cotă 1/1, asupra Judeţului Alba. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 178/6 iunie  2017, spaţiile aferente etajului I al 

clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, au fost cuprinse în Inventarul 

domeniului public al Județului Alba, la poziţia cu nr. crt. 217. 

Acordul de parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, 

Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, a 

fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017, în vederea 

implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI - cod SMIS 116475. 

Pentru ca Proiectul să poată fi implementat, una din condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului 

impune prezentarea către ADR Centru, a documentelor definitive de proprietate asupra infrastructurii 

afectate de proiect, iar în cazul în care natura proprietății este una provizorie, se impune prezentarea la 

termenele stabilite prin solicitările de clarificări, a următoarelor documente: Hotărârea Consiliului 

Judeţean de completare a Inventarului domeniului public şi dovada transmiterii Proiectului de Hotărâre a 

Guvernului către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 În cazul nostru, spațiile aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente 

Sever, nr. 43A, au fost înscrise în Cartea Funciară cu drept provizoriu de proprietate în favoarea 



domeniului public al judeţului Alba, situaţie care impune elaborarea unui Proiect de Hotărâre a 

Guvernului care atestă apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba a bunului imobil înscris în 

Inventar la poziţia cu nr. crt. 217. 

 Istoricul poziţiei cu nr. crt. 201 reiese din completările aduse Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba. 

 În acest sens, prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 188/2013 privind aprobarea 

încadrării din categoria funcţională de drumuri comunale şi străzi, în categoria funcţională de drumuri 

judeţene, a unor drumuri din judeţul Alba, Inventarul a fost completat cu două noi drumuri judeţene, 

respectiv cu DJ 103D: DN1 – Decea – DN1, la poziţia cu nr. crt. 205 şi cu DJ 103E: DN1 – Gârbova de 

Jos – Gârboviţa – Gârbova de Sus, la poziţia cu nr. crt. 206. 

Pentru a da curs solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în 

perioada avizării interministeriale a Proiectului de Hotărâre a Guvernului care a dus la adoptarea H.G. nr. 

831/2014, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 109/2014 privind modificarea sau 

abrogarea unor unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, care a dus la abrogarea unor poziţii 

din Inventarul trimis spre atestare şi renumerotarea celorlalte, situaţie prevăzută la art. 16 al acestei 

Hotărâri, care a determinat ca DJ 103D: DN1 – Decea – DN1, să fie înscris la poziţia cu nr. crt. 201, iar 

DJ 103E: DN1 – Gârbova de Jos – Gârboviţa – Gârbova de Sus, la poziţia cu nr. crt. 202. 

O nouă actualizare a Inventarului este de durată, din cauza necesităţii obţinerii C.F. –urilor pentru 

unele din noile poziţii, a evaluării pentru stabilirea valorilor de inventar, acolo unde sunt trecute cu zero 

etc., iar dovada transmiterii Proiectului de Hotărâre a Guvernului este cerută insistent de către ADR 

Centru, pentru a nu se pierde finaţarea Proiectului. 

Oportunitatea a apărut prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/2018 cu privire la 

aprobarea declasării şi radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a 

drumului judeţean DJ 103D: DN1 – Decea – DN1, prin care poziţia cu nr. crt. 201 devine liberă de 

conţinut, iar conţinutul poziţiei cu nr. crt. 217 poate fi transferat la poziţia cu nr. crt. 201, facilitând 

transmiterea rapidă a Proiectului de Hotărâre a Guvernului către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice.  

În consecinţă, poziţiile cu nr. crt. 218-221 devin poziţiile cu nr. crt. 217-220, cele de la nr. crt.   

202-216 rămânând neschimbate.   

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea patrimoniului judeţului, va permite modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba, prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar şi 

înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra Imobilui- Spitalul Orășenesc Ocna Mureș Etajul 1 - 

Centru multifuncţional de sănătate, asigurâdu-se finanţarea în continuare a Proiectului mai sus menţionat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

Şef Serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Andreea BABIN 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 

 
-  monument istoric, situat 

 
înscris în CF nr. 79917 Alba Iulia cu nr. top. 1985 

 

 
 

 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive 

lui -  monument istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mitropolit 
 

- raportul de specialitate moniului din 
 

- adresa  referatul 
 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 

; 
- Legii nr. 422/2001 le 

; 
- art. 1730 urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

 
- Ordinului nr. 2314/2004 al  privind aprobarea Listei 

monumentelor isto
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1  art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 
e  

 
 

 
Art. 1. 

79917, nr. cadastral 79917 Alba Iulia cu nr. topo. 1985, în 
- 

Castrul Legiunii a XIII-a Gemina, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.01, respectiv Situl urban 
Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-

la prezenta hot  
Art. 2. 

 
 

 
         AVIZAT 

                           
                                  ION DUMITREL                 
 
 
Înregistrat cu nr. 201 
Alba Iulia, 25 iunie 2018 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
-  

 cu nr. top. 1985 
 

 

imobilului -  monument istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Sterca 
. 79917 Alba Iulia cu nr. top. 1985. 

-Emilia

Alba, înscris în CF nr. 79917 Alba Iulia cu nr. top. 1985. 
-Emilia 

 str. 

-a Gemina, cod LMI 2015 
AB-I-m-A-00001.01, respectiv Situl urban Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091, 
aceasta exprimându-  

neexercitarea dreptului de proprietate din partea statului român, iar prin adresa nr. 734/22 iunie 

 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

art. 41 alin. 1 din Regulamentul 
 

,  201 din 25 
iunie 2018. 

 
 
 

 
 

ION DUMITREL                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

CONSILIUL JUD  
 

Nr. 12613/25 iunie 2018 
 
 

RAPORT  
-  

iu, 
 

 
 -
asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Sterca 

 t. 2, 
Castrul Legiunii a XIII-a Gemina, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.01, respectiv Situl urban 
Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091. 

Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modific

lui 
 

necesare desti
. 

 art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
, 

alin. 7, acest 
 . Prin urmare 

 

 

prezentat, prin urmare propun adopta
art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

rora 
Legii nr. 422/2001, privind 

. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

 
 
 
             
Întocmit, Ghilea Florin 

























ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

         PROIECT DE HOTĂRÂRE 

       privind desemnarea unui  reprezentant al  Consiliului  Judeţean Alba 

în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;   

Luând în dezbatere: 

    - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

  - raportul de specialitate nr. 12776 din 26 iunie 2018 al Direcţiei juridice şi relaţii 

publice  din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.73 din 30 martie 2018 privind 

transferul la cerere al doamnei Diana Cecilia Giurea, consilier juridic, clasa I, gradul 

profesional superior; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 147 din 25 august 2016 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări 

de Sănătate Alba; 

  Având în vedere prevederile: 

        - art. 91 alin. 1 lit. f)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 297 alin. 1 lit. a, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se revocă doamna Diana Cecilia Giurea din funcţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, ca urmare a  transferului la cerere, acordat  

prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.73 din 30 martie 2018; 

 Art. 2. Se desemnează în calitate de  reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul 

de Administraţie al  Casei de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Rusu Angela - consilier 

juridic la Serviciul juridic contencios din cadrul Direcţiei juridice şi relaţii publice din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu statut de membru, pe locul devenit vacant ca 

urmare a revocării doamnei  Diana Cecilia Giurea; 

       Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr.147 din 25 august 2016  privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba. 

      Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Casei de Asigurări de 

Sănătate Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, doamnei Diana Cecilia Giurea,  doamnei 

Rusu Angela, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                

                      PREŞEDINTE,                                                 AVIZAT 

                         Ion Dumitrel                             p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                    Liliana Negruţ                                         

      Înregistrat cu nr. 202 

     Alba Iulia,  26 iunie 2018 

 

 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant al  Consiliului  Judeţean Alba 

în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

 

 

 Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Casele de asigurări de sănătate sunt instituţii publice cu 

personalitate juridică, cu bugete proprii, ce funcţionează în subordinea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate 

din România.Organele de conducere ale Caselor de asigurări sunt consiliul de administraţie şi 

preşedintele-director general. 

Conform prevederilor art. 297  din Legea nr. 95/2006, Consiliul de administraţie al 

caselor de asigurări de sănătate judeţene este alcătuit din 11 membri, unul dintre aceştia fiind 

desemnat de consiliul judeţean. Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de 

asigurari este de 4 ani. De asemenea, alin 3 al articolului invocat mai sus prevede că, pe perioada 

mandatului membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi din funcţii de către cei care i-au 

numit iar pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, pana la expirarea mandatului in 

curs. 

Astfel, ca urmare a transferului solicitat de către doamna Diana Cecilia Giurea şi acordat 

prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.73 din 30 martie 2018,  propun 

revocarea acesteia din funcţia de membru şi desemnarea pe locul devenit vacant a doamnei Rusu 

Angela - consilier juridic la Serviciul juridic contencios din cadrul Direcţiei juridice şi relaţii 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu statut de membru, ca şi 

reprezentant în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de sănătate Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, 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, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 202 din data de  26 iunie 2018  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi relaţii publice 

Nr. 12776/26.06.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant al  Consiliului  Judeţean Alba 

în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

 

 

 Consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului 

Bucureşti este alcătuit, potrivit prevederilor art. 297, alin (1) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - din 11 

membri, desemnaţi după cum urmează: 

a)  unul de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

b) unul de prefect, la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti; 

c)  3 de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens; 

d) 3 de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens; 

e) 2 de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti; 

f)  preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări.      

Conform alin. (2) al art. 297, mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor 

de asigurări de sănătate este de 4 ani. 

Consiliul de administraţie ia hotărâri prin vot, în prezenţa a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor, având ca şi atribuţii generale următoarele: 

a)  aprobă proiectul statutului propriu; 

b)  avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente fondului; 

c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director 

general; 

d)  avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu 

respectarea contractului cadru; 

e) avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv 

măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare; 

f) alte atribuţii date prin lege sau prin statut. 

În temeiul prevederilor art. 317 din Legea nr. 95/2006 -  membrii Consiliului de 

administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi 

personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de 

conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, autorităţilor de sănătate publică, furnizorilor de 

servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează 

din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, 

colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul CMDR, 

colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul CFR, 

colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale 

şi locale ale OAMMR, organizaţiilor centrale şi locale ale OBBC sau funcţii în cadrul 

societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală. 

Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii Consiliului de administraţie al 

CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi de către personalul 

angajat al acestor case de asigurări de părţi sociale, acţiuni sau interese la furnizori care stabilesc 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în 

care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii 

până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză. 

  



Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale 

caselor de asigurări care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea 

inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie nu 

pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor. 

Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurari este de 4 ani, 

aceştia beneficiază de o indemnizatie lunară de pană  la 1% din salariul functiei de director 

general al casei de asigurari respective, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de 

administratie, potrivit art. 297, alin.2 din Legea 95/2006, republicata, cu modificarile 

completarile ulterioare.  

De asemenea, alin 3 al articolului invocat mai sus prevede că, pe perioada mandatului 

membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi din funcţii de către cei care i-au numit iar pe 

funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, pana la expirarea mandatului în curs. 

Prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 147 din 25 august 2016, doamna Diana 

Cecilia Giurea a fost desemnată ca reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba pană la expirarea mandatului în curs. 

Ca urmare a transferului la cerere acordat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr.73 din 30 martie 2018 se revocă din funcţia de membru al Consiliului de 

administraţie al Casei de asigurări de sănătate Alba, doamna Giurea Diana Cecilia, urmând ca  în 

locul devenit vacant să fie numită în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate 

Alba o alta persoană pentru un mandat de 4 ani. 

Având în vedere cele expuse, considerăm oportună adoptarea Proiectului de hotărâre nr. 

202 din 26 iunie 2018, privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba. 

 

 

 

Direcţia juridică şi relaţii publice, 

p. Director executiv, 

Maria Rusu 
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