
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea 

constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

asupra acestuia 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 septembrie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii 

publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra acestuia; 

- Raportul de specialitate nr. 14905/11.09.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la proiectul 

de hotărâre privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea 

constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

asupra acestuia; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 8638/13.08.2014 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 13401/14.08.2014. 

Ţinând cont de: 

- Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6580/30.06.2014 privind realizarea obiectivului “Centrul 

de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş” situat în oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n., judeţul 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, alin. (1) lit. c) şi d), alin. (5) pct. 2, 4 şi 14, art. 119, art. 120 şi art. 123, alin (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 36/2009 privind aprobarea restructurării Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos prin înfiinţarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş” şi a 

Contractului de parteneriat dintre  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Restructurarea 

sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul Judeţului Alba – Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Baia de Arieş”; 

- Hotărârii Consiliului local Baia de Arieş nr. 120/2011 privind aprobarea contractului de transmitere a dreptului 

de administrare de la Consiliul local al oraşului Baia de Arieş către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra terenului înscris în C.F. nr. 70017 Baia de Arieş, aparţinând domeniului public 

al oraşului Baia de Arieş; 

- Contractului de administrare nr. 5677-10098/2011 încheiat între Consiliul local al oraşului Baia de Arieş şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. 1.  Se declară apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba, a bunului imobil-clădire, situată în 

oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n., judeţul Alba, edificată pe terenul în suprafaţă de 2.568 mp, înscris în C.F. nr. 

70017 Baia de Arieş – cu nr. cadastral 64 - proprietate publică a oraşului Baia de Arieş, potrivit planului din anexa 

nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă înscrierea clădirii, identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe terenul în suprafaţă de 

2.568 mp, înscris în C.F. nr. 70017 Baia de Arieş – cu nr. cadastral 64 – sub denumirea de „Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Baia de Arieş”. 

Art. 3. Se aprobă includerea imobilului, identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 212, potrivit  anexei nr. 2 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă constituirea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, pe o perioadă nedeterminată, asupra clădirii menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea provizorie în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al Judeţului Alba asupra clădirii, identificate la 

art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, precum şi  înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de administrare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra acestei clădiri. 

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; 

- Consiliului local al oraşului Baia de Arieş; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Compartimentului Administrarea domeniului public şi privat; 

- Compartimentului Contabilitate-financiar; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 

 
 
                           Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI  ALBA  
                                                       Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26 septembrie 2014 

Nr. 141 









        Anexa nr. 2 
            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
                 nr. 141 din 26 septembrie  2014 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 212  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 

212. 1.6.2. Imobil în care 
funcţionează Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Baia 
de Arieş 

Imobil situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n.
judeţul Alba, compus din : 
- Clădire, edificată în regim D+P+E, având suprafaţa construită de 

590,44 mp şi suprafaţa utilă totală de 1277,45 mp, fundaţii 
izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, 
şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă tip ţiglă; 

- Împrejmuiri şi amenajări exterioare, constând din alei auto şi 
pietonale, o parcare pentru patru autoturisme, zone verzi spaţii 
pentru plimbare şi recreere a celor asistaţi, precum şi un zid de 
sprijin din beton armat în lungime de 54 m, realizat datorită 
pantei mari a terenului în zona de nord şi nord-est a imobilului. 

Accesul la clădire se face pe un drum care face legătura cu str. 
Brazilor. 
Terenul aferent în suprafaţă de 2.568 mp, înscris în C.F. nr. 70017 
Baia de Arieş, cu nr. cadastral 64, este proprietate publică a 
Oraşului Baia de Arieş, pentru care s-a constituit drept de 
administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba pe o perioadă de 49 de ani potrivit Hotărârii 
Consiliului local Baia de Arieş nr. 120/2011.    
Vecinătăţi: 
Nord – drum de exploatare  
Sud – dig de protecţie Valea Ciorii  
Est – drum de exploatare 
Vest – Ateliere Şcoală şi platformă betonată 

2014 3.258.411,98 Domeniul public 
al Judeţului Alba 
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