
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la cuprinderea spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna 

Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de 

sănătate 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  

situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului 

public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente 

etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în 

Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru 

multifuncțional de sănătate; 

- raportul de specialitate nr. 9537/23 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luînd în considerare prevederile și conținutul: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/27 august 2015 privind declararea 

apartenenţei spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, str. Axente 

Sever, nr. 43A la domeniul public al judeţului Alba şi constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru 

multifuncţional de sănătate; 

- Cărții funciare nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna Mureş - privind înscriere drept de 

proprietate în cotă 1/1, asupra Judeţului 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 modificarile şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se introduce o nouă poziție în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Județului Alba, respectiv poziţia cu nr. crt. 217, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri; 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei juridică 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU     

Nr. 178 

Alba Iulia,  6 iunie 2017 



Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 178/6 iunie 2017   

 

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. Crt. 217 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

217 1.6.2. Imobilul Spitalul 

Orășenesc Ocna Mureș 

et. 1 - Centru 

multifuncţional de 

sănătate  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 

43A, et. 1, ap. 4, județul Alba compus din: 

- Apartament cu altă destinaţie decît locuinţă, cu nr. topo. 

2092/1/1/IV, compus din 29 de încăperi şi un balcon, înscris în CF nr. 

76437-C1-U4, nr. cad. 76437-C1-U4, avînd suprafaţa utilă de 593 mp., 

suprafaţă totală de 600 mp. şi terenul aferent de 188 mp., cote părţi 

comune 22/135, respectiv cote teren 27/135; 

      - Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 

      -  Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, 

casa scării, holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 761.347,69 Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. 133/2015 şi 

nr.   /2017. 

 




