
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea măsurilor referitoare la achiziţia unui imobil în favoarea domeniului public al 

judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 2 noiembrie 2012; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor referitoare la achiziţia unui 

imobil în favoarea domeniului public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 14118/31.10.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea măsurilor referitoare la achiziţia unui imobil în favoarea domeniului public al 

judeţului Alba. 

- Procesul verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri nr. 

506564/30.10.2012, întocmit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Alba/AFP 

Contribuabili Mijlocii Alba, înregistrat la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14091/30.10.2012. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia administraţie publică locală, juridică şi ordine 

publică; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi sport; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia cooperare interinstituţională şi mediu de 

afaceri; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate şi protecţie socială. 

Ţinând cont prevederile: 

- Art. 91, alin. (1) lit. c) şi d), alin. (5) pct. 2, 4 şi 14, art. 119, art. 120 şi art. 123, alin (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 13, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 172/18.10.2012 privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Alba, bugetului propriu al judeţului Alba, bugetul creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 – Anexa nr. 33 “b”. 

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. Ia act de Procesul verbal nr. 506564/30.10.2012, al licitaţiei organizate de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice a judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii Alba, pentru adjudecarea de către Judeţul 

Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, a bunului imobil „Teren şi clădire S+P+3 cu destinaţia de birouri şi 

sediu, în suprafaţă de 911 mp, construită din beton şi cărămidă cu geamuri termopan, situat în Alba Iulia, b-

dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, Judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 75437 Alba Iulia, nr. top. 4354/7/1/1, nr. 

cadastral C1”, la preţul de 2.751.400 lei. 

Art. 2. Se aprobă efectuarea plăţii preţului de adjudecare a imobilului, identificat potrivit art. 1 din 

prezenta hotărâre, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în sumă de 275.140 lei. 

Art. 3. Se declară apartenenţa la Domeniul public al judeţului Alba, a imobilului identificat la art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 197, potrivit  anexei – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se stabileşte destinaţia imobilului, cu datele de identificare prezentate în art. 1 din prezenta 

hotărâre, după cum urmează: 

a) Sediu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) Sediu al Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba; 

c) Sediu al Serviciului Public Judeţean “Salvamont”. 

Art. 6. Direcţia relaţii publice şi informatică 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; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba; 

- Serviciului Public Judeţean “Salvamont”; 

- Centrului Militar Judeţean Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                     Contrasemnează, 
       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA    

      Mariana HURBEAN 
     

 

        

Alba Iulia, 2 noiembrie 2012 

Nr. 177 



         Anexa  
          la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
               nr. 177 din 2 noiembrie  2012 

 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 197  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 

197. 1.6.4. Clădire cu destinaţia de 
birouri şi sediu şi terenul 
aferent   

Imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 
Decembrie 1918, nr. 68, înscris în C.F. nr. 75437 Alba Iulia, cu 
nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1, compus din: 

- Clădire, edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă 
cu şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având 
suprafaţa construită de 911 mp; 

- Teren aferent, în suprafaţă de 911 mp. 
 
Vecinătăţi: 
La Nord – Parc Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia 
La Sud – Proprietăţi particulare 
La Est – Proprietăţi particulare 
La Vest – B-dul. 1 Decembrie 1918 
 

 

2012 2.751.400 Domeniul public 
al judeţului Alba 

 


