
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii imobilului situat  în Municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 16, 

din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul 

public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al  

Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia 

 

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

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului situat  în 

Municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 16, din domeniul public al judeţului Alba şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 

Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia; 

- Raportul de specialitate nr. 4306/17.03.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului situat  în Municipiul Alba Iulia, str. 

Bucureşti, nr. 16, din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba 

în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul 

Teritorial Alba Iulia; 

- Solicitarea Guvernului României nr. 1855/28.02.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub      

nr. 3389/03.03.2014. 

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. 9 – (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Art. 138 – (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, 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.  Dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti, nr.16, Judeţul Alba, înscris în C.F. 

nr. 76183 Alba Iulia, cu nr. cadastral C1 şi nr. top. 1243/4, compus din trei corpuri de clădire şi teren 

aferent în suprafaţă de 697 mp, încetează începând cu data de 15 aprilie 2014. 

 Art. 2. Predarea-preluarea imobilului, se face prin Protocol încheiat între părţile interesate, în 

termen de 30 de zile de la data încetării dreptului de administrare. 

Art. 3. Se aprobă transmiterea imobilului, identificat la art. 1, din domeniul public al judeţului 

Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public la statului şi în administrarea 

Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, potrivit anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

 Art. 4. Predarea-preluarea imobilului, se face prin Protocol încheiat între părţile interesate, în 

termen de 30 de zile de la data adoptării Hotărârii Guvernului României în acest sens. 

Art. 5. Poziţia cu nr. crt. 131 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, referitoare la acest imobil, se abrogă. 

Art. 6. 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; 

- Secretariatului General al Guvernului României; 

- Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

- Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                       
                   Mariana HURBEAN 
            

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 martie 2014 

Nr. 57 



Anexa  

                           la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

                        nr. 57  din 27 martie 2014 

DATELE  DE IDENTIFICARE 

ale imobilului care se transmite din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea 

Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al  

Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia 
 
 

Denumirea şi locul unde 
este situat imobilul 

Persoana juridică de la 
care se transmite 

imobilul 
/ 

C.U.I. 

Persoana juridică la care se 
transmite imobilul 

 

Caracteristicile imobilului Codul de clasificare 
 

Valoare  
de  inventar  

 
- lei - 

Imobil, situat  în 

Municipiul Alba Iulia, str. 

Bucureşti, nr. 16, Judeţul 

Alba, fost sediu al 

Direcţiei de Asistenţă 

Socială, din cadrul 

Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba   

 

Judeţul Alba – domeniul 

public, din administrarea  

Consiliului Judeţean Alba 

/ 

4562583 

Statul român – domeniul public, 

în administrarea Ministerului 

Public - Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, cu destinaţia de sediu al  

Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

– Serviciul Teritorial Alba Iulia  

Compus din trei corpuri de 
clădire:  
- corp I – clădire edificată în 
regim  P+1, având suprafaţa utilă 
totală de 372,80 mp; 
- corp II – clădire edificată în 
regim P, cu o încăpere, având 
suprafaţa utilă de 28,29 mp; 
- corp III – clădire edificată în 
regim P, cu două încăperi având 
suprafaţa utilă totală de 19,56 mp. 
 
Teren aferent în suprafaţă totală 
de 697 mp, din care teren 
construit în suprafaţă totală de 
441 mp.  
 
Înscris în C.F. nr. 76183 Alba 
Iulia, cu nr. cadastral C1 şi nr. 
top. 1243/4, provenit din 
conversia C.F. nr. 31447 Alba 
Iulia. 

1.6.2. 549.784,11 

din care: 

Valoare totală clădiri:  

429.629,73 

Valoare teren aferent: 

120.154,38 
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