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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului 

Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de 

lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 decembrie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun 

imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară; 

- Raportul de specialitate nr. 21244/18.12.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate 

publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a 

efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară. 

- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 16007/03.12.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 20011/03.12.2014; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 8951/03.07.2014, privind lucrarea “Reparaţii 

capitale în Secţia Radiologie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7937/16.06.2014, privind lucrarea “Reparaţie 

capitală în Laboratorul de analize medicale din Spitalul 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; 

- Legii nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale; 



- Contractului de administrare a unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, încheiat 

între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrat sub nr. 1324-

1479/2004. 

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 bunului imobil “Corp spitalizare 700 paturi cuplat 

cu fosta Policlinică”, proprietate publică a judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, de la 37.943.752,96 lei la 38.860.919,93 lei, ca urmare a efectuării unor de lucrări de 

reparaţii capitale de către această unitate sanitară, după cum urmează : 

- Reparaţii capitale în Secţia Radiologie, în valoare de 565.885,61 lei; 

- Reparaţie capitală în Laboratorul de analize medicale, în valoare de 351.281,36 lei. 

  Art.2. 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 va 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 din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 
 
 

                     Contrasemnează, 
                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29 decembrie 2014 
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