
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2015 privind aprobarea 

modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 20-27 august 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 117/2015 privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a 

realizării unor lucrării de investiţii; 

- Raportul de specialitate nr. 14739/11.08.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2015 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor 

lucrării de investiţii; 

- Nota contabilă - corectată, privind cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare 

(restaurare) Castel Sâncrai – faza II”. 

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), art. 119 şi art. 120  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 21–(2)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 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, poziţia cu nr. crt. 19; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117/25 iunie 2015 privind aprobarea modificării valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii. 

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 

I. Art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  nr. 117/2015 privind aprobarea modificării valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii, se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

“Art. 4. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a bunului “Sediu administrativ Castel” 

aparţinătoar imobilului “Construcţii administrative şi social-culturale în care a funcţionat Centrul de 

Plasament Sâncrai-Aiud şi terenul aferent”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 19 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 2.082.341,99 lei, actualizată la data de 

31.10.2013, la valoarea de 5.176.463,42 lei, ca urmare a recepţionării parţiale a lucrărilor la obiectivul de 

investiţii “Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai – faza II”.”. 

II. Conţinutul celorlalte articole ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2015, rămâne 

neschimbat. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul 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  

                                                           Vasile BUMBU 
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