
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a  

Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba,  

ca urmare a constatării unor diferențe  

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca 

urmare a constatării unor diferențe; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de 

inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului 

Militar Județean Alba, ca urmare a constatării unor diferențe; 

- raportul de specialitate nr. 1693/31 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/25 iunie 2015 privind 

aprobarea mutării și constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 

proprietate publică a Județului Alba; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 22/25 februarie 2016 privind 

aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate public a județului Alba, 

aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a efectuării unor lucrări de 

reparații capitale; 

- conținutul notei contabile nr. 21.1 - Martie 2016 a compartimentului financiar-contabil, 

având ca obiect Regularizare valoare imobil corp C3, str. Regina Maria, nr. 6; 

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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare);  

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

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 şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Clădire imobil situat 

în strada Regina Maria, nr. 6, Alba Iulia”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în 

administrarea Centrului Militar Județean Alba, de la 1.153.566,78 lei la 1.151.187,59 lei, ca 

urmare a unor diferențe constatate în minus, în urma verificărilor efectuate în teren. 



Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr. 13772-A-1379/2015, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Centrul Militar Județean Alba, se modifică prin Act adiţional în mod 

corespunzător. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului 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; Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Militar 

Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 37 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 


