
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

 „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazu, nr. 2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor de reparații și mansardare  

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

„Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 

2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor  de reparații și mansardare; 

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

inventar a bunului imobil „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor  de reparații și 

mansardare; 

- raportul de specialitate nr. 2345/9 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- notei contabilă – cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală 

și mansardare” pentru amenajare sediu administrativ al Direcției Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba; 

- procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1560/7 februarie 2017 

înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2257/8 februarie 2017 privind lucrarea 

„Reparație capitală și mansardare pentru amenajare sediu administrativ al Direcției Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba”; 

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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 actualizarea valorii de inventar a bunului imobil, situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor de reparații și 

mansardare, de la valoarea de 1753330,28 lei la valoarea de 3020041,58 lei, în urma 

recepționării lucrării „Reparație capitală și mansardare pentru amenajare sediu administrativ al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba”. 

Art. 2. 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. 3. 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, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 41 

Alba Iulia, 23 februarie  2017 


