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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea emiterii acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de  construire 

pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia cu circuit închis, Căi de acces şi 

subsol, amenajare spații pentru instalare Computer Tomograf, precum și trecerea din 

domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în vederea obţinerii autorizaţiei de 

demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor bunuri imobile situate 

administrativ municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba  

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 14 aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului pentru obţinerea 

Autorizaţiei de  construire pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia cu circuit 

închis, Căi de acces şi subsol, amenajare spații pentru instalare Computer Tomograf, precum și 

trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în vederea obţinerii 

autorizaţiei de demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor bunuri imobile situate 

administrativ municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, aflate în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului 

pentru obţinerea Autorizaţiei de  construire pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia 

cu circuit închis, Căi de acces şi subsol, amenajare spații pentru instalare Computer Tomograf, 

precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în vederea obţinerii 

autorizaţiei de demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor bunuri imobile situate 

administrativ municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, aflate în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 6056 din 3 martie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 5284/31 martie 2017 înregistrată 

la registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 6021/3 aprilie 2017; 

Luând în considerare prevederile Contractului 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 Județului 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 și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, 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 Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin  Legea nr. 246/2001; 

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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, a 

bunurilor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 23, 

județul Alba, înscrise în CF nr. 86549 Alba Iulia sub nr. cad. 86549-C1, 86549-C2, 86549-C3, 

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

Art. 2. Se emite acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de demolare pentru „Demolare 

clădiri anexă” situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, 

județul Alba, în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea scoaterii 

din funcțiune, casării și demolării de către Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a bunurilor 

imobile înscrise în CF nr. 86549 Alba Iulia sub nr. cad. 86549-C1 (integral), nr. cad. 86549-C2 

(integral), nr. cad. 86549-C3 (parțial, suprafața de 22 mp având destinația uzuală – garaj). 

Art. 3. Se emite acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea începerii 

lucrărilor de construire „Secţie Psihiatrie”, a lucrărilor de reparaţii capitale la „Farmacia cu 

circuit închis”, „Căi de acces și subsol”, a lucrărilor de reparaţii curente „Amenajare spații 

pentru instalare Computer Tomograf”. 

Art. 4. 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. 5. 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, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, 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. 130 

Alba Iulia, 14 aprilie  2017 


