
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea preluării și cuprinderii unui bun imobil situat administrativ în Orașul 

Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba precum și constituirea dreptului de 

administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu 

handicap psihic și mental Ocna Mureș 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării și cuprinderii unui bun imobil situat 

administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba precum și constituirea 

dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu 

handicap psihic și mental Ocna Mureș; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării și cuprinderii 

unui bun imobil situat administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba 

precum și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și asistență 

pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș; 

- raportul de specialitate nr. 14304/02 august 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 188/2017 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din 

domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din administrarea Consiliului local al orașului Ocna 

Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în 

vederea funcționării unui Centru de recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap 

psihic; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 131/2017 privind 

transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea 

Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui centru de recuperare si 

reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic. 

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, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e, art. 885 alin.1 și 888 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 

287/2009 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 9 alin. 4 și art. 20 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- pct. 195 din Decizia Curții Constituționale  nr. 1/2014. 

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 preluarea bunului imobil situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, 

strada Mihai Viteazul, nr. 55, județul Alba,  înscris în CF 71699  Ocna Mureș, compus din 

clădire în suprafaţă construită de 1151 mp şi teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp 

măsuraţi). 



 Art. 2. Se aprobă cuprinderea  bunului imobil menționat la art.1 în Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniul public al Județului Alba la poziția nr. crt. 220, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se exprimă acordul cu privire la întăbularea  dreptului de proprietate în favoarea 

domeniului public al Județului Alba asupra terenului și a construcției menționate la art. 1. 

Art. 4. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra imobilului menționat la art.1, cu destinația 

de Centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna 

Mureș. 

Art. 5. Preluarea – predarea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, se face 

pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

Art.7. 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, Consiliului local 

al orașului Ocna Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 256 

Alba Iulia,  24 august 2017 

 



Anexa la Hotărârea nr. 256/24 august  2017   

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 220 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 

220 1.6.2. Centru de îngrijire și 

asistență pentru 

persoane cu handicap 

psihic și mental Ocna 

Mureș 

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Viteazul, 

nr. 55, județul Alba, compus din: 

- clădire în suprafaţă construită de 1151 mp. Construcție în regim 

P, cu fundații din beton continue sub ziduri, zidărie din 

cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din țiglă, având 29 de 

încăperi. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 5850 mp din acte (5610 mp 

măsurată)   

 

Vecinătăți:  

Sud: proprietate privată 

Nord: str. Mihai Viteazul 

Est: str. Memorandumului 

Vest: canal pluvial 

2017 1.519.985,6 C.F. nr. 71699  

Ocna Mureș 

Nr. cadastral 

71699 şi  

71699-C1 

Domeniul public 

al Judeţului Alba 




