
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a 

efectuării de lucrări de reparaţii capitale şi investiţii 

 

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 modificării valorii de inventar a unor 

bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului  Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării de lucrări de reparaţii capitale şi investiţii; 

- Raportul de specialitate nr. 4308/17.03.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate 

publică a judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a 

efectuării de lucrări de reparaţii capitale şi investiţii; 

- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 3559/12.03.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 4122/12.03.2014; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16412/18.12.2013, privind lucrarea “Reparaţie 

capitală – centrala termică, instalaţie de încălzire şi instalaţie apă caldă şi rece – proiectare şi execuţie” în 

Ambulatoriul de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16643/23.12.2013, privind lucrarea “Reparaţie 

capitală şi extindere Unitatea Primiri Urgenţă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”. 

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) şi art.123-(1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, Anexa nr. 1 - poziţiile cu nr. crt. 25 şi 

nr. crt. 29; 

- Contractului de administrare nr. 1324–1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Anexa - poziţiile cu nr. crt. 1 şi nr. crt. 28. 



În temeiul art. 97 - (1) şi 115-(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 
   Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării de 

lucrări de reparaţii capitale şi investiţii, după cum urmează : 

- la poziţia cu nr. crt. 25, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 

alineatul referitor la „Clădire Spital şi fosta Policlinică”, în coloana nr. 5, se modifică valoarea de 

inventar de la 36.668.736,42 lei - actualizată la 31 octombrie 2013 la 37.943.752,96 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 29, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 

alineatul referitor la „Etajul I+II” al Policlinicii, în coloana nr. 5, se modifică valoarea de inventar de la 

4.103.616,93 lei - actualizată la 31 octombrie 2013 la 4.189.561,58 lei; 

 Art.2. Poziţiile cu nr. crt. 1 şi nr. crt. 28 din Anexa la Contractul de administrare         

nr. 1324–1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se 

modifică prin Act adiţional, în mod corespunzător. 

Art. 3. 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; 

- Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                            
                   Mariana HURBEAN 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 martie 2014 
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