
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a 

Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a 

efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale de către această unitate sanitară; 

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

inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Județului Alba, aflat în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale de către 

această unitate sanitară; 

- raportul de specialitate nr. 22641/21 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

Luând în considerare: 

- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 19095/14 decembrie 2016, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 22172/14 decembrie 2016; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16016/19 octombrie 2016, privind 

lucrarea “Reparaţii  capitale instalații sanitare, termice, fluide medicale-corpuri de clădire A+B din 

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. 

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 şi 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 aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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 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 40.546.147,82 lei la 41.049.453,46 lei, ca urmare a efectuării 

unor lucrări de reparații  capitale la Secția Chirurgie și Urologie a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia.  

 Art. 2. 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. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.    
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Alba Iulia, 23 decembrie 2016 


