
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, a unor 

bunuri imobile aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi casării acestora 

 

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 trecerii din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Alba, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora; 

- Raportul de specialitate nr. 4310/17.03.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului 

Alba, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în 

vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora; 

- Solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, transmisă prin adresa nr. 3571/12.03.2014 şi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4121/12.03.2014. 

 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) litera c), (4) litera a) şi art. 123 – (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicatā, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- 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. 27; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- O.G. nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr 246/2001; 



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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Anexa - poziţiile cu nr. crt. 12, 13, 14, 17, 35, 36, 37, 38 şi 39. 

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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, scoaterea 

din funcţiune şi casarea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor bunuri aparţinând 

imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, având datele de identificare 

prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantā a prezentei hotārâri. 

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 25 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 

Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002, se modifică potrivit anexei nr. 2 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, scoaterea 

din funcţiune şi demolarea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor construcţii aparţinând 

imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 20, având datele de identificare prezentate în 

anexa nr. 3 - parte integrantā a prezentei hotārâri. 

Art. 4. Poziţia cu nr. crt. 27 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 

Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002, se modifică potrivit anexei nr. 4 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

  Art. 5. Poziţiile cu nr. crt. 12, 13, 14, 17, 35, 36, 37, 38 şi 39 din Anexa la Contractul de 

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

Alba Iulia, se abrogă, iar contractul se  modifică în mod corespunzātor, prin Act adiţional. 

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; 

- 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 

Nr. 59 



                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 1                                                            
                   la Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                         nr. 59 din 27 martie 2014 
                                                                                
 
 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale construcţiilor aparţinând imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, care trec din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora de 

către această unitate sanitară 

 
 

Nr. 
crt. 

Poziţia în 
Anexa la 

Contractul de 
administrare 

Codul  
de 

clasificare 

Număr  
de  

inventar 

Denumirea bunului 
 

Data 
construcţiei 

Valoare 
de 

inventar 
- lei - 

1. 12 1.6.6. 1118 Rezervor 400 l – pt. post trafo 1965 0,10
2. 13 1.6.6. 1119 Rezervor 1000 l 1965 0,06
3. 14 1.6.6. 1120 Rezervor tablă 2000 l 1965 0,18
4. 17 1.6.6. 1123 Rezervor 20 tone 1965 0,80

 



                                                                                                                                                                                     Anexa nr. 2                                                                                                      
                   la Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                                    nr. 59  din 27 martie 2014 
                                                                                

 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale imobilului cuprins la poziţia cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba,  

atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002  
 

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 

27. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia şi terenul aferent 
 

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23,  înscris în C.F. nr. 79047 Alba 
Iulia, cu nr. cad. 6156/1 şi nr. top. 2985/1, C8, C9, C10, C11, C1, C2, C3, C4, C5, C7,  compus din: 
- Clădire spital şi fosta policlinică (C8), cuprinzând: 

- Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime S+P+5E, cu suprafaţa construită 
de 1.431 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu de 
beton şi acoperiş tip terasă; 

- Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, cu suprafaţa construită de 169 mp, realizată 
din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 

- Clădire Bloc operator şi fosta policlinică, având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită 
de 2.440 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 
terasă. 

- Clădire Secţia Oncologie (C9), având un regim de înălţime D+P+E, cu suprafaţa construită de 513 mp, 
realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 

- Clădire post trafo şi grup electrogen (C10), cu suprafaţa construită de 121 mp –regim P; 
- Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga (C11), având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită 

de 220 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă; 

- Magazie (C1) – cu suprafaţa construită de 245 mp –regim P; 
- Depozit de alimente (C2)– cu suprafaţa construită de 84 mp –regim S+P; 
- Clădire Staţie de oxigen (C3), cu suprafaţa construită de 94 mp –regim P; 
- Bazin de apă (C4)  de 300 mc şi un Rezervor din tablă de 2000 l; 
- Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie compresoare şi Crematoriu (C5), cu 

suprafaţa construită totală de 429 mp –regim P; 
- Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (C7),  având un regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 646 

mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 
- Construcţii anexe: 

- Clădire punct control poartă, cu suprafaţa construită de 8 mp –regim P; 
- Amenajări exterioare, cuprinzând drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone verzi; 
- Garduri şi împrejmuiri. 

 
Teren aferent în suprafaţă totală de 26.561 mp.  
 
Vecinătăţi: 
Est – B-dul. Revoluţiei 
Sud – B-dul. Transilvaniei 
Vest – Str. Fântânelelor 
Nord  – Liceul Militar Mihai Viteazul Alba Iulia 

1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

45.344.504,58

13.371.321,26

Domeniul public al 
judeţului Alba potrivit H.G. 
nr. 974/2002 – Anexa nr. 1 
 

 



                                                                                                                                                                                Anexa nr. 3                                                              
                   la Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                                 nr. 59 din 27 martie 2014 
                                                                                
 
 
 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale construcţiilor aparţinând imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 20, în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase, care trec 

din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora de către  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Poziţia în 
Anexa la 

Contractul de 
administrare 

Codul  
de 

clasificare 

Număr  
de  

inventar 

Denumirea bunului 
 

Data 
construcţiei 

Valoare 
de 

inventar 
- lei - 

1. 35 1.6.6. 1134 Decantoare Contagiaoase 1971 0,05
2. 36 1.6.3.2. 1135 Gard, zid şi poartă Contagioase 1971 0,32
3. 37 1.6.3.2. 1136 Gard Spital Contagioase 1971 0,39
4. 38 1.6.3.2. 1137 Imprejmuire Spital Contagioase 1942 0,49
5. 39 1.6.3.2. 1138 Imprejmuire Spital Contagioase 1942 0,22

 



                                                                                                                                                                                Anexa nr. 4                                                               
                   la Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                                 nr. 59  din 27 martie 2014 

 

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale imobilului cuprins la poziţia cu nr. crt. 27 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba,  

atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002  
 

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 

27. 1.6.2. Imobil în care îşi are 
sediul Secţia de Boli 
Infecţioase 
aparţinătoare 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia şi 
terenul aferent 
 

Imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 
20, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1, 
compus din: 
- Clădire Spital Contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu 

suprafaţa construită de 571,88 mp, realizată din: fundaţii de beton, 
zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă; 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp.  
 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Decebal 
Sud – Imobil proprietate privată 
Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia 
Nord  – Imobil proprietate privată 

1960 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 

1.211.946,46

731.113,01

Domeniul public 
al judeţului Alba 
potrivit H.G. nr. 
974/2002 – Anexa 
nr. 1 
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