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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate 

publică a Judeţului Alba, aflate 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 22 decembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, aflate în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 

capitale de către această unitate sanitară; 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri 

imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, aflate 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. 23891/15.12.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba ; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 16425/07.12.2015, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 23008/07.12.2015; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului. 

Ținând cont de : 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6374/07.05.2015, privind 

lucrarea “Reparaţie capitală Secţia Boli Infecțioase - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”; 

- contractul 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. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale H.G. nr. 1031/1999; 

- Legii nr. 209/2012 privind aprobarea O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi 

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

măsuri financiar-fiscale. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 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 38.860.919,93 lei la 38.848.130,82 lei, ca urmare 



a stornării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară, după cum 

urmează : 

- reparaţie capitala și extindere Unitate Primiri Urgență, în valoare de  - 8.573,30 lei; 

- reparaţie capitală - Laboratorul de analize medicale, în valoare de - 784,09 lei; 

- reparaţie capitală- Secția Radiologie, în valoare de - 3.431,72 lei. 

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil “Spial Contagioase ”, 

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

Iulia, de la 1.211.946,46 lei la 2.664.256,02 lei, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 

capitale de către această unitate sanitară, după cum urmează : 

- reparaţii capitale Secţia Boli Infecțioase, în valoare de 1.452.309,56 lei; 

 Art. 3. 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. 4. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

comunică: Prefectului judeţului Alba; Spitalului județean de Urgrnță Alba Iulia; Direcţiilor din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL  
 

             Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 201 

Alba Iulia, 22 decembrie 2015 


