
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază de agrement Blaj -  

parţial ”, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, ca urmare a inventarierii 

bunurilor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

„Bază de agrement Blaj-parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, ca urmare a 

inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe; 

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

inventar a bunului imobil „Bază de agrement Blaj-parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din 

municipiul Blaj, ca urmare a inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar și a 

mijloacelor fixe; 

- raportul de specialitate nr. 13068/14 iulie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-   procesul verbal nr. 12302/4 iulie 2017 de inventariere a bunurilor de natura obiectelor 

de inventar și a mijloacelor fixe achiziționate pentru obiectivul „Amenajare  baza de agrement în 

Municipiul Blaj”; 

Luând în considerare prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/2015 privind aprobarea Acordului de 

asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local 

al Municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului « Amenajare bază de 

agrement în Municipiul Blaj » și al Acordului de Asociere încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local al Municipiului Blaj; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/2015 privind cuprinderea unui imobil în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 97/2015 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a Devizului general privind cheltuielile de capital necesare realizării în 

comun a obiectivului « Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj » ; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 36/ 2017 cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil ”Bază de agrement Blaj-parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din 

municipiul Blaj, ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare. 

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

bugete, strategii și 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 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997; 

- 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;  

- H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-  Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861/2009, 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 aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază  de agrement 

Blaj - parţial”, de la valoarea de 2475988,66 lei la valoarea de 2376560,69 lei, urmare a 

inventarierii bunurilor cuprinse la „Obiect 14 – Dotări”. 

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

Direcţia dezvoltare şi bugete și Serviciul pentru implementarea Programului Alba – România 

100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba vor 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al municipiului Blaj, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România 

100 din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

    

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 239 

Alba Iulia, 27 iulie 2017 


