
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în administrare Tribunalului Alba a unui spaţiu pentru depozitarea 

materialului arhivistic, în suprafata de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia,  

P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, proprietate privată a Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Tribunalului Alba a unui 

spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafata de 153 mp, situat în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, proprietate privată a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare 

Tribunalului Alba a unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafata de 153 mp, 

situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, proprietate privată a 

Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2388/11.02.2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa Tribunalului Alba nr. 658/IA/10/2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr. 2136/09.02.2016. 

Luând în considerare : avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 859 alin. 2, art. 867 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

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 următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Tribunalului Alba 

asupra bunului imobil - spaţiu în suprafaţă utilă de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba 

Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, etaj 2, cu destinaţia de amenajare în vederea depozitării 

materialului arhivistic, potrivit Planului releveu din Anexa 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Darea în administrare se face pentru o perioadă nedeterminată. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului-spaţiu se face pe bază de Protocol încheiat între părţile 

interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 4. Dreptul de administrare se va exercita în baza contractului de administrare încheiat 

între părţile interesate, în condiţiile şi limitele Contractului de administrare aprobat – Anexa 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 5. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Tribunalului Alba; 

Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

Nr. 26 

Alba Iulia, 25 februarie 2016 





Anexa nr. 2 la Hotărârea   

Consiliului județean Alba nr. 26/25 februarie 2016 

 

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE 
 

Capitolul I - Părţile contractante 

 

Art.1. Părțile contractante: 

  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, reprezentat de 

domnul Ion DUMITREL – Preşedinte şi domnul Florin Marian AITAI– Director executiv, în 

calitate de titular al dreptului de proprietate sau proprietar 

şi 

Tribunalul Alba, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, telefon 

……….., fax……………., reprezentat de doamna Teodora Maria ŢÂMPEA – Preşedinte şi 

doamna Cornelia STANCIU, având funcţia de manager economic, în calitate de titular al 

dreptului de administrare sau administrator,  

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Capitolul II – Temeiul legal al contractului 

 

Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 

- art. 136 din Constituţia României, republicată; 

- art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 alin. 1 din Legea n r .  2 1 5 / 2 0 0 1  a  

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

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 26/25 februarie 2016 privind darea în 

administrare Tribunalului Alba a unui spațiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în 

suprafață de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, 

proprietate privată a Judeţului Alba. 

 

Capitolul III – Obiectul contractului 

 

Art. 3. 

alin. 1 Constituirea dreptului de administrare asupra unei suprafeţe de 153 mp din 

imobilul situat în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, etaj 2, proprietate privată a 

judeţului Alba, cu destinaţia de arhivă, identificat prin planul releveu din Anexa 1 - parte 

integrantă a prezentului contract. 

alin. 2 Predarea–preluarea imobilului s-a  făcut pe baza  protocolului de  predare–

primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat sub nr. …………din…………... 

 

Capitolul IV – Durata contractului 

 

Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă nedeterminată, începând cu data 

încheierii prezentului contract. 

 

Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

  Art. 5. Drepturile proprietarului: 

 alin. 1 Să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile 

contractului de administrare; 

 alin. 2 Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să 

urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 

 alin. 3 Să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă 

administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

 



 Art. 6. Drepturile administratorului: 

 alin. 1 Să folosească şi să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de 

lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare; 

 alin. 2 Să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de 

administrare, conform destinaţiei acestuia. 

 

Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 

alin. 1 Să asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, 

conform destinaţiei acestuia. 

alin. 2 Să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu 

respectarea destinaţiei stabilite prin contract; 

 alin. 3 Să preia imobilul în starea în care a fost transmis, liber de sarcini, la încetarea în orice 

mod a contractului de administrare; 

 alin. 4 Să–şi exprime acordul sau dezacordul, la solicitarea administratorului, asupra 

necesităţii efectuării reparaţiilor capitale sau curente asupra bunului dat în administrare. 

 

 Art. 8. Obligaţiile administratorului: 

 alin. 1 Să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei 

acestuia; 

 alin. 2 Să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului; 

 alin. 3 Să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de 

construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să 

înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă 

prejudicii proprietarului; 

 alin. 4 Să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele 

prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 

 alin. 5 Să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să 

nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să 

răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora; 

 alin. 6 Să asigure în, condiţiile legii, imobilul la o societate de asigurări, suportând 

cheltuielile aferente; 

 alin. 7 Să încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii, să înregistreze şi să 

urmărească consumurile privind utilităţile, să sesizeze furnizorul şi proprietarul în cazul unor 

nereguli, să îşi achite obligaţiile faţă de aceştia; 

 alin. 8 Să asigure paza imobilului, dacă este cazul; 

 alin. 9 Să nu constituie garanţii asupra imobilului primit în administrare, prin gajare, 

ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt tip de convenţie; 

 alin. 10 Să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie 

sarcini sau servituţi asupra acestuia; 

 alin. 11 Să permită accesul proprietarului în imobilul încredinţat, pentru a controla starea 

acestuia şi folosirea sa, potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

 alin. 12 Să restituie imobilul în aceeaşi stare în care l-a primit, la încetarea din orice 

cauză a contractului de administrare; 

 alin. 13 În cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare, 

titularul dreptului de administrare se obligă să solicite în scris, acordul proprietarului în 

legătură cu lucrările ce urmează să fie realizate. Proprietarul poate desemna un specialist pentru 

verificarea devizelor de lucrări, urmând a-şi exprima acordul sau refuzul cu privire la realizarea 

reparaţiilor. 

Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare 

 

 Art. 9. Dreptul de administrare încetează: 

 alin. 1 Prin acordul de voinţă al părţilor; 

 alin. 2 Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către organul care l-a constituit: 

a.) Dacă interesul public/privat o impune; 

b.) Ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi nu-şi 

execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare. 

Capitolul VII – Răspunderea părţilor 

 



Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 

datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat 

prin expertiză. 

Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, în 

solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin 

nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative 

referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate privată. 

 

Capitolul VIII - Forţa majoră 

 

Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

 

Capitolul IX – Litigii 

 

Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, 

inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 

instanţa competentă. 

Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. 

Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică 

exercitarea dreptului de administrare. 

Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat, 

administratorul va arăta instanţei că Judeţul Alba este titularul dreptului de proprietate publică. 

 

Capitolul X - Dispoziţii finale 

 

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 

Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul 

părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 

Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract. 

Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 

 

Proprietar,      Administrator, 

Judeţul Alba,      Tribunalul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba 

 

Preşedinte,         Preşedinte, 

Ion DUMITREL ………………… Teodora Maria ŢÂMPEA …………… 

 

 

Director executiv, Manager economic 

Marian Florin AITAI……………. Cornelia STANCIU …………............. 

 

 

Director executiv, 

Ioan BODEA…………………….. 

 

Vizat,       Vizat, 

C.F.P.       C.F.P. 

 

 

Vizat,        

Consilier juridic…………     


