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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil, situat în municipiul Alba 

Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a 

Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  administrare în favoarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru 

activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 27 iulie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil, situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii 

publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  administrare în favoarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi 

medicale, pentru o perioadă pe 10 ani; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei 

unui bun imobil, situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în 

Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  

administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în 

spaţiu pentru activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani; 

- raportul de specialitate nr. 12317/5 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 8801/6 iulie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10691/12 iunie 2017; 

- solicitarea nr. 254/4 mai 2017 a Consiliului de administraţie a Şcolii Postliceale 

Sanitare Alba Iulia; 

- acordul nr. 3486/7 iunie 2017 al Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar al 

Judeţului Alba; 

- hotărârea nr. 134/30 mai 2017 a Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic 

Dorin Pavel Alba Iulia; 

Luând în considerare prevederile: 

- Avizului Ministerului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 11052/13 noiembrie  2015 

pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a 

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 privind includerea unui bun imobil 

în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de 

administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia; 

- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2016 privind includerea unui bun imobil 

în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de 

administrare asupra acestuia în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Contractului de administrare nr. 22467-16100/27 noiembrie 2015 între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport, și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

 

 

 



Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 91 alin. 5 pnct. 3, art. 119, art. 120 și art. 

123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- art. 112 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art. 2, art. 3 pnct. 1 și pnct. 4, art. 9 pnct. din Procedura de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin  Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării știinífice nr. 5819/25 noiembrie 2016; 

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 schimbarea destinaţei bunului imobil, din spaţiu de învăţământ în spaţiu 

pentru activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani,  pentru bunul imobil situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a 

Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  administrare în favoarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Art. 2. Se solicită Ministerului Educaţiei Naționale emiterea Avizului conform pentru 

schimbarea destinației bunului imobil care face obiectul art. 1. 

Art. 3. (1) Schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1 va intra în 

vigoare după emiterea Avizului conform din partea Ministerului educaţiei naționale. 

 (2) Avizul conform nr. 11052/2015 al Ministerului educaţiei şi cercetării 

știinţifice își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Ministerului 

Educației Naționale, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Inspectoratului Şcolar al 

Judeţului Alba, Şcolii Postliceale Sanitare Alba Iulia, Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, 

Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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Alba Iulia, 27 iulie 2017 


