
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind declararea apartenenței spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna 

Mureș, str. Axente Sever, nr.43A la domeniul public al județului Alba și constituirea dreptului de  

administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui 

centru multifuncțional de sănătate 

 

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

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind declararea aparteneței spațiilor aferente etajului I 

al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A la domeniul public al județului Alba 

și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în 

vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate; 

- Raportul de specialitate nr.14740/11.08.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

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 (4), lit. a), art.120 alin.1) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art.867-870 din Noul Cod Civil, republicat; 

- Art.8) și 9) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 12/29.01.2015 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea spațiilor aferente etajului I al clădirii 

situate în orașul Ocna Mureș, Str. Axente Sever, nr.43A, din domeniul public al orașului Ocna Mureș 

și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, în domeniul public al județului Alba și 

în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de 

sănătate; 

- Art.2 al Hotărârii Consiliului Local Ocna Mureș nr.154/30.07.2015 privind apartamentarea imobilului 

clădire înscrisă în CF 76437 Ocna Mureș-Spitalul orășenesc Ocna Mureș care face parte din domeniul 

public al orașului Ocna Mureș în 7 apartamente; 

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 apartenența la domeniul public al județului Alba al spațiilor aferente etajului I al 

clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A, ca urmare a trecerii din domeniul public 

al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, în domeniul public 

al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea amenajării unui centru 

multifuncțional de sănătate.  

 Art. 2.  Se  aprobă constituirea dreptului de administrare asupra spațiilor identificate la art.1, în 

favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.   

Art. 3. Predarea-preluarea spațiilor menționate la art.1, se face pe bază de protocol încheiat între 

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

Art. 4. Inventarul bunurilor proprietății publice a județului Alba se va modifica în mod 

corespunzător.  

Art. 5. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, și vor efectua demersurile necesare pentru înscrierea în 

Cartea Funciară. 

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

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș; 

- Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

          Contrasemnează, 

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                       Vasile BUMBU 

            

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 august 2015 

Nr.133 


