
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind 

aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 2270/12.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba                  

nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba. 

Văzând: 

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

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2009 privind aprobarea proiectului strategic 

“Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” – POSDRU 2007-2013, Axa       prioritară 

6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. – “Dezvoltarea 

economiei sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 122/2010 privind punerea la dispoziţia proiectului 

“Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, a unor bunuri imobile situate în 

Satul Sîncrai, str. Andrei Mureşanu nr. 100, Judeţul Alba; 

- Contractului de finanţare pe o perioadă de trei ani a proiectului “Incluziune socială şi pe piaţa 

muncii prin întreprinderi sociale”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi Consiliul Judeţean Alba, înregistrat sub nr. 7476/17.06.2010; 



- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba. 

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. Unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea 

includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 32 



                                                                                                                                                                                Anexa     

                                                 la Hotārârea Consiliului Judeţean Alba 

                                                                                                                                                                                               nr. 32 din 27 februarie 2014 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale imobilului cuprins la poziţia cu nr. crt. 19 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 

la 31.12.2013 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

19. 1.6.2. Construcţii administrative 

şi social-culturale în care a 

funcţionat Centrul de 

Plasament  Sâncrai - Aiud 

şi terenul  aferent 

Imobil situat administrativ în Satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, Municipiul Aiud, 

Judeţul Alba, cuprinzând: 

- Sediu administrativ Castel, înscris în C.F. nr. 71061 Aiud, cu nr. cad. 71061 şi 71061-

C1, compus din:  

- Clădire Castel, edificată în regim de înălţime S+P, cu fundaţie de piatră şi 

cărămidă, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, având 34 

încăperi şi suprafaţa construită de 771 mp; 

- Teren aferent în suprafaţă de 17.850 mp. 

- Ferma ecologică, cuprinzând: 

- Hala, edificată în regim de înălţime P, cu fundaţii din beton, continue sub 

ziduri, structură metalică, pereţi din tabla cutată cu panouri termoizolante, 

acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din panouri termoizolante, tâmplărie de 

aluminiu cu geam termopan, fără sistem de încălzire. Suprafaţa construită 

este de 150 mp; 

- Teren aferent, înscris în C.F. nr. 70750 Aiud, cu nr. cad. 70750, în suprafaţă 

de 22.584 mp. 

- Centrul de plasament, înscris în C.F. nr. 71060 Aiud, cu nr. cad. 71060, 71060-C2, 

71060-C3, 71060-C4, compus din: 

- Clădire Internat, edificată în regim de înălţime P+2, cu suprafaţa construită 

de 587 mp, având 72 încăperi (dormitoare, cabinete medicale, croitorie, 

grupuri sanitare), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi 

învelitoare tip terasă; 

- Clădire Centrala termică, edificată în regim de înălţime P,  cu suprafaţa 

construită de 218 mp, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi 

învelitoare tip terasă; 

- Clădire Cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 

350 mp, având 11 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare cu plăci de azbociment. 

- Teren aferent în suprafaţă de 3.328 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 43.762 mp 

 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Andrei Mureşanu 

Sud – Proprietăţi particulare 

Vest – Râul Mureş 

Nord  – Imobil în care a funcţionat Şcoala Specială Sâncrai 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
(POSDRU/84/6.1/S/53560) 

 

 

 

 

2.082.341,99 

 

 

571.811,05 

 

192.708,40 

 

 

 

 

159.245,28 

 

3.339.888,20 

Domeniul public al 

judeţului Alba, potrivit 

H.G. nr. 974/2002 – 

Anexa nr. 1 şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 222/2013 
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