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HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a 

realizării unor lucrării de investiţii 

 

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

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii; 

- Raportul de specialitate nr. 2271/12.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri 

imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19717/09.12.2013, privind lucrarea 

“Consolidare pod pe DJ 107 peste Râul Ampoi, km 1+653, localitatea Alba Iulia, Judeţul Alba”; 

- Nota privind cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii “Consolidare pod pe DJ 141C, 

peste Râul Târnava Mare, km 0+340, localitatea Lunca Cenade, Judeţul Alba”; 

- Procesul verbal de recepţie parţială nr. 20121/13.12.2013, privind obiectivul de investiţii 

”Reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie veche Câlnic – Casa Artelor”. 

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), art. 119 şi art. 120  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 21–(2)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor. 



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 unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 208, având datele de identificare prezentate în anexa - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a imobilului “Pod pe DJ 141 C”, cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 198 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la 

valoarea de 2.566.110,26 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 2.570.444,37, ca urmare 

a achitării cheltuielior cu dirigenţia de şantier, în cadrul obiectivului de investiţii “Consolidare pod pe 

DJ 141C, peste Râul Târnava Mare, km 0+340, localitatea Lunca Cenade, Judeţul Alba”. 

Art. 3. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a clădirii aparţinătoare imobilului 

“Construcţii administrative şi social culturale cu terenul aferent Câlnic”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 

168 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 

868.796,52 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 935.878,86, ca urmare a recepţionării 

parţiale a lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie 

veche Câlnic – Casa Artelor”. 

Art. 4. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de 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; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

            

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 33 



                                                   Anexa      
                            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

                             nr. 33 din 27.02.2014 
 
 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 208  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 

208.  Pod pe DJ 107,  
peste Râul Ampoi, km 
1+653, localitatea Alba Iulia  

Amplasat în Municipiul Alba Iulia, pe drumul judeţean DJ 107 la 
km 1+653. Traversează Râul Ampoi, în apropierea drumului de 
centură al municipiului Alba Iulia. 
Podul este realizat ca şi dală simplu rezemată din fâşii cu 
goluri, cu 4 deschideri, având lungimea de 54,60 m şi un 
gabarit de 9,68 m, din care 7,80 m parte carosabilă. 
 
 

2013 781.606,23 Domeniul public 
al judeţului Alba 
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