
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile  

aparținând domeniului public al Județului Alba,  

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri 

imobile aparținând domeniului public al Județului Alba, aflate în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare 

ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al Județului Alba, aflate în administrarea 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 13549/3 august 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1383/27 ianuarie 2016 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 1379/27 ianuarie 2016; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 59/24 aprilie 2003 privind aprobarea 

protocoalelor de preluare a imobilelor compuse din construcții și terenuri aferente, în care își 

desfășoară activitatea unitățile sanitare de interes județean și stabilirea modului de administrare 

a acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

unor imobile aparținând domeniului public al Județului Alba, cu modificările și 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 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) republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, (pozițiile cu nr. 27 și nr. 32), astfel cum au 

fost completate și modificate prin H.G. nr. 831/2014; 

 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. (1) Se aprobă modificarea Poziției nr. crt. 27 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba referitoare la imobilul în care își are sediul Secția de Boli 



Infecțioase aparținătoare Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, 

str. Decebal nr. 20, în sensul că adresa imobilului va fi municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr. 3. 

            (2) Coloana nr. 3 a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, la poziția nr. crt. 27 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr. 3, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 

și 1895/1, compus din: clădire spital contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa 

construită de 571,88 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; garduri și împrejmuiri. Teren aferent în suprafaţă totală 

de 1.503 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Decebal, Sud – Imobil proprietate privată, Vest – Şanţurile 

Cetăţii Alba Iulia, Nord  – Imobil proprietate privată”.  

Art. 2. (1) Se aprobă modificarea Poziției nr. crt. 32 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba referitoare la imobilul în care își are sediul dispensarul TBC 

aparținător Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Crișanei nr. 

1, în sensul că adresa imobilului va fi municipiul Alba Iulia, str. Crișanei nr. 1A. 

            (2) Coloana nr. 3 a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, la poziția nr. crt. 32 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Crişanei nr. 1A, înscris în C.F. nr. 32924 Alba Iulia,  nr. top 

1655/2/1/1/2, 1656/2/1/1/2, 1655/2/1/1/3, 1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b, 

1655/2/1/1/2/1 şi 1656/1/1/1/2/1, format din: clădire dispensar, având un regim de înălţime 

P+1E, cu suprafaţa construită de 407 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din plăci 

prefabricate din beton şi acoperiş tip terasă. Suprafaţa utilă totală este de 314, 53 mp, din care: 

94,77 mp – la parter şi 219,76 mp – la etaj. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.169 mp. 

Vecinătăţi: Est – proprietar particular, Sud – Str. Crişanei, Vest – drum, Nord  – proprietar 

particular ”. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Nr. 131  

Alba Iulia,  25 august 2016  


