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HOTĂRÂRE 

privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba  

şi aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestuia  

în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

Luând în dezbatere:  

      - proiectul de hotărâre privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii 

publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestuia în 

favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unui bun imobil în 

Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare 

asupra acestuia în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 5599/30 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Văzând; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 23/2016 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui teren, din 

domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local Alba Iulia, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului județean Alba, în vederea 

funcționării Secției de Recuperare Medicină Fizică și Balneologi; 

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 91/2016 privind aprobarea 

trecerii din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba a 

unui imobil (teren) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2; 

- Contractul de administrare nr. 1324-1479/26 februarie 2004 de transmitere a 

dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra 

unor imobile aparţinând domeniului public al Judetului Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ținând cont de 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. 91 alin. 5 pct. 3,  art. 119, art. 120 și art. 

123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3, art. 9 alin. 4, art. 12 alin. 5, art. 18 şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică,  cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 și art. 867 - 870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

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

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se declară apartenenţa la domeniul public al judeţului Alba, a bunului imobil 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF 



nr. 101917 Alba Iulia (nr. CF vechi 30413 Alba Iulia), compus din teren cu suprafața de 913 mp, 

cu nr. cadastral/topografic 390/1/1/1/2/2/1, 391/2/1/1/2/2/1. 

Art. 2. Se aprobă includerea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia nr. crt. 215, 

potrivit  anexei  – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de administrare asupra imobilului menţionat la art. 

1 din prezenta hotărâre în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, pe o perioadă 

nedeterminată,. 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba și 

constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

asupra imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

. 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Municipiului  Alba Iulia; Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și informatică 

și Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 57 

Alba Iulia,  31 martie  2016 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 57/31 martie 2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil cuprins la poziția nr. 215 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba  

 

Secțiunea I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elementele de identificare Anul dobândirii 

sau, după caz, al 

dării în folosință 

Valoare 

de inventar 

- lei - 

Situația  

juridică  

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

215 1.6.2 Imobil în care a 

funcționat Școala 

Postliceala Sanitară 

Alba Iulia 

Imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, 

nr. 2, judeţul Alba, compus din: 

-Clădire, edificată în regim P+1E, 

având suprafaţa construită de 345 mp, 

fundaţii izolate din beton, zidărie din 

cărămidă, planşee din beton, şarpantă 

din lemn şi învelitoare din ţiglă; 

-Teren aferent, împrejmuit - în 

suprafaţă de 593 mp. 

Înscris în C.F. nr. 85718 Alba Iulia, cu 

nr. cadastral 85718 şi 

85718- C1. 

Vecinătăţi: 

Nord–S.C. Xerom SRL 

Sud–str. Petru Dobra 

Est–drum de de acces 

Vest–proprietate privată 

-Teren în suprafață de 913 mp. 

Înscris în CF 101917 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 390/1/1/1/2/2/1, 

391/2/1/1/2/2/1. 

2015  Domeniul public al 

județului Alba 

 

                    P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

              VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

         Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  


