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CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

 
HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 
a clădirii “Substaţie Ambulanţă Câmpeni”, situată în Oraşul Câmpeni, str. Horea nr. 63 şi 

aprobarea dării acesteia în administrare, către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 octombrie 2011; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind cuprinderea în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Alba, a clădirii “Substaţie Ambulanţă Câmpeni”, situată 
în Oraşul Câmpeni, str. Horea nr. 63 şi aprobarea dării acesteia în administrare, către Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 12794/10.10.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 
proiectul de hotărâre privind cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Alba, a clădirii “Substaţie Ambulanţă Câmpeni”, situată în Oraşul Câmpeni, str. 
Horea nr. 63 şi aprobarea dării acesteia în administrare, către Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Alba. 

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) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, 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; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.126/2003 privind aprobarea Contractului cadru de 

transmitere  a dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Alba la 
instituţii publice asupra unor imobile din domeniul public al judeţului Alba, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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 aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 148, a clădirii “Substaţie Ambulanţă Câmpeni”, situată în Oraşul 
Câmpeni, str. Horea nr. 63.  

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 148, din Inventarul actualizat al bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Alba, se modifică şi se completează, după cum urmează:  
- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Substaţie Ambulanţă Câmpeni şi terenul aferent”; 
- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Situat administrativ în incinta Spitalului Orăşănesc 

Câmpeni, str. Horea nr. 63, înscris C.F. nr. 4162 Câmpeni, cu nr. top. 305/1/2, cuprinzând o 
construcţie edificată în regim P+E, cu structura din cadre metalice pe fundaţii izolate din beton 
armat, planşeu intermediar în soluţie mixtă – tablă cutată şi beton, închideri cu panouri 
termoizolante de faţadă şi acoperiş din panouri termoizolante. Suprafaţa desfăşurată este de        
280 mp, la parter având spaţii pentru 7 maşini de ambulanţă. Teren aferent în suprafaţă de 350 
mp. Vecinătăţi: Sud –  Spitalul Orăşenesc Câmpeni, Est – Spitalul Orăşenesc Câmpeni, Vest – 
UM  01040, Nord – Spitalul Orăşenesc Câmpeni”; 

- coloana nr. 4, în ordinea aliniatelor, va avea următorul cuprins: “2011 şi 2006”; 
- coloana nr. 5, în ordinea aliniatelor, va avea următorul cuprins: “608.000,00 şi 43.798,04”. 



Art. 3. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba, a 
bunului imobil menţionat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Direcţia relaţii publice şi informatică va 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; 
- Consiliului Local al Oraşului Câmpeni; 
- Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

 
 

                   Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

     Mariana HURBEAN 
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