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HOTĂRÂRE 

privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra 

unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  

str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 12 martie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 4111/05.03.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului 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. 861 – (3) şi art. 867 - 870 din Noul Cod Civil; 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 111/27.06.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare şi a Contractului-cadru de folosinţă cu titlu gratuit pentru bunuri proprietate publică a 

judeţului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosinţă cu titlu 

gratuit; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76/27.03.2014 privind aprobarea proiectului “MUSEIKON. 

Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, care 

urmează a fi prezentat în cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi 

natural PA16/RO12 finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European          

2009-2014/Granturi SEE; 

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

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 



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 încetarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a judeţului Alba, compusă din clădire “Secţie Psihiatrie S+P+1” şi teren aferent în 

suprafaţă de 1.833 mp, înscrise în C.F. nr. 95811 Alba Iulia cu nr. cadastral 95811 şi 95811-C3, 

identificate potrivit planului din anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Predarea-preluarea bunului menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între 

părţile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 3. Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiuliul Judeţean Alba 

şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se modifică prin act adiţional, în mod corespunzător. 

Art. 4. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului “MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, finanţat prin Mecanismul Financiar 

al Spaţiului Economic European 2009-2014/Granturi SEE, pe perioada implementării acestuia, a 

bunului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcţia tehnică 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; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- 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                                           
                         Dana POTOPEA 
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