
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii,  pe anul 2017 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 21464/20 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 

2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- O.U.G.  nr. 83/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 

martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în 

sumă de 437.856,10  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în 

sumă de 287.027,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

                        (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, 

se stabileşte în sumă de 216.433,88 mii lei. 



                        (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 70.593,95 mii lei. ˮ 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 178.100,60 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                      (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 160.212,08 mii 

lei. 

                      (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 17.888,52 mii 

lei.ˮ 

      4. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 32.472,46 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                                    (3) Cotizaţiile Judeţului Alba, rectificate pe anul 2017,  se stabilesc 

conform  anexei nr. 6 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâriˮ. 

      5. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

      „Art. 10. (1) Cheltuielile rectificate  pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de 

stat – învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 12.513,70 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2)  Repartizarea sumei de 12.513,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.815,47 mii lei, 

conform anexei nr. 10 a - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.863,04 mii lei,  conform anexei nr. 10 b - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       - Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul de 

masă,  suma de  5.835,19 mii lei, conform anexei nr. 10 c - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

     6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

     „Art. 12 Cheltuielile, rectificate pentru „Alte cheltuieli în domeniul învăţământului”, 

pe anul 2017 se stabilesc în  sumă de 10,00 mii lei ˮ.  

      7. Alineatul 1 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

       „Art. 14. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 1.993,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.ˮ 

     8. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică, iar la alineatul  2 se modifică anexa nr.  

13 a şi vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 19. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, rectificat  pe anul 2017 se stabilește în sumă de 2.240,77 mii lei , în structura prevăzută 

în anexa nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, 

rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 13 a - parte integranta a prezentei hotărâri.ˮ 

   9. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică va avea următorul cuprins: 

  „Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 120.266,00 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 14 a și nr. 14 b - părți integrante ale prezentei hotărâri.ˮ 

    10. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 16 a 

și vor avea următorul cuprins: 

        „Art. 24. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se 

stabilesc în sumă de 22.271,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri 

                               (2)  Se aproba Programul lucrărilor pe drumuri şi poduri judeţene finanţate 

din bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  potrivit anexelor nr.  16 a.ˮ 

        11. Alineatele  1 și 3 ale articolului 34 se modifică și vor avea următorul cuprins: 



    „Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.687,22 mii lei  în structura prevăzută în anexa 

nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

                    (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului 

National al Unirii, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”- parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

   12. Alineatul  1 al articolului 35 se modifică și va avea următorul cuprins: 

     „Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de 

Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.274,17 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

27 - parte integranta a prezentei hotărâri.ˮ 

   13. Alineatul 1 al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 36. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă 4.664,50 mii lei în structura prevăzută în 

anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

  14. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „Art. 39. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017, în structura prevăzută în anexa 

nr. 30 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                                                                                                         Avizat,  

    PREȘEDINTE                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     Ion DUMITREL                                                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 358 

Alba Iulia, 20 noiembrie 2017 
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Expunere de motive 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,  a bugetului local al Judeţului 

Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite si rectificării bugetului de stat. 

Având în vedere sumele alocate Județului Alba prin rectificarea bugetului de stat pe anul 

2017, precum și fundamentările unor compartimente din cadrul Consiliului Judeţean Alba si a  

unora dintre ordonatorii terţiari de credite, se impune rectificarea bugetului Județului Alba pe 

anul 2017 cu sumele astfel alocate, atât  la  partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, 

rectificare realizată pentru Consiliului Județean Alba, bugetul pentru activitatea „Învăţământul 

preuniversitar de stat – învăţământul special”, Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, 

bugetul pentru Alte acțiuni în domeniul culturii, recreerii și religiei, bugetul Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba Iulia, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, bugetul pentru activitatea „Transporturi”și de asemenea se rectifica bugetul Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși "Prichindel" Alba Iulia, Centrului de Cultură 

"Augustin Bena" Alba Iulia si implicit bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 . 

În temeiul art. 41, alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 358 din 20 noiembrie 2017 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2017. 

 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al  Judeţului 

Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017 

 

 

Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2017 prezentata in anexele la prezentul proiect de hotărâre este realizată în conformitate cu  

dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea, administrarea şi 

utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, a 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2017, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de 

credite. 

La întocmirea bugetului local pe anul 2017,  la repartizarea pe capitole de cheltuieli 

bugetare, unde s-a constatat ca sumele alocate, prin legea anuala a bugetului de stat, din taxa pe 

valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, au fost 

insuficiente, s-a completat cu sume din venituri proprii.  

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2017, Județului Alba i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata în cuantum de 2.057,00 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județului, din care pentru finanțarea cheltuielilor cu: 

 Susținerea sistemului de proțectie a copilului, suma de 1.205,00 mii lei 

 Invatamant special si centrele judetene de resurse si asistenta educationale 

suma de 852,00 mii lei din care: 

 Salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani 

stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora suma de 

300,00 mii lei 

 Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor invatamantului special 

si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala  suma de 

552,00 mii lei. 

Având în vedere cele menționate, sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Alba, mai sus arătate, se vor cuprinde la 

capitolele corespunzatoare de cheltuieli și concomitent se vor recupera partial sumele alocate pe 

parcursul anului bugetar din veniturile proprii ale bugetului local  pentru cheltuielile privind 

salarii, sporuri, indemnizatii și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și 

contribuțiile aferente acestora aferente învățământului special și centrele județene de resurse și 

asistență educaționale.  

De asemenea, urmare a analizei execuției bugetului local la partea de venituri la 31 

octombrie se vor majora veniturile proprii unde se constată încasări mai mari față de nivelul 

prognozat, respectiv la indicator 16.02.02 „impozit asupra mijloacelor de transport” cu suma de 

22,00 mii lei. 

Așadar, analizând fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba și a ordonatorilor terţiari de credite și ținând cont de modificările mai sus 

prezentate, propunerea de rectificare, la partea de cheltuieli, este realizată pentru bugetul 

Consiliului Județean Alba, bugetul pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, alte cheltuieli in domeniul invatamantului, bugetul pentru Alte acțiuni în 

domeniul culturii, recreerii și religiei, bugetul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia, 



bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, bugetul pentru activitatea 

„Transporturi”.  

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017, se rectifică în sensul suplimentării, atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, cu suma de 291,00 mii lei. Rectificarea vizează suplimentarea veniturilor proprii, a 

subvențiilor alocate din bugetul local al județului pentru finanțarea cheltuielilor curente şi de 

capital precum și  reașezarea unor prevederi bugetare, astfel încât să nu se înregistreze plăţi 

restante. 

Ca urmare, se propun modificări în bugetele aprobate pe anul 2017 pentru Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși "Prichindel" Alba Iulia, Centrul de Cultură 

"Augustin Bena" Alba Iulia. 

Totodată, în baza notei de fundamentare a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia se 

modifică Programul activităților cultural – educative pe anul 2017. 

De asemenea, pe baza notelor de fundamentare ale compartimentelor de specialitate și ale  

ordonatorilor terțiari de credite,  se propune suplimentarea Programului de  investiţii publice pe 

anul 2017 si modificarea credielor de angajament pe anul 2017. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare Proiectul de Hotărâre înregistrat sub nr. 358 din 20 noiembrie 2017. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 























































































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare date imobil asupra bunului „Imobil 

în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, situat în 

municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba  înscris în CF nr. 86549 

Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba 
 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de 

actualizare date imobil asupra bunului „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia şi terenul aferent”, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia -  proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21606/21 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia tehnică de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 21584/21 noiembrie 2017. 

Luând în considerare prevederile Contractului de administrare nr. 1324-

1479/26.02.2004, 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; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 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 - poziţia cu nr. 25, modificată şi completată 

prin H.G. nr. 831/2014; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 însuşeşte documentaţia tehnică de actualizare date imobil asupra bunului 

„Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, situat în 

municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, înscris în CF 86549 Alba 

Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă radierea construcţiilor C1, C2 şi parţial a construcţiei C3 (doar garajul), 

precum şi înscrierea în cartea funciară a suprafeţei reale rezultate din demolarea parţială 

respectiv suprafaţa de 199 mp. 



Art. 3. Se aprobă refuncţionalizarea construcţiei C9 - Oncologie, schimbarea denumirii 

din Secţie de recuperare şi Balneofizioterapie în Clădire Oncologie, precum şi înscrierea în 

cartea funciară a suprafeţei reale rezultată din măsurători, respectiv suprafaţa de 627 mp. 

Art. 4. Se aprobă îndreptarea erorii materiale apărută odată cu înscrierea în cartea 

funciară a suprafeţei construite la sol a construcţiei C8 din documentaţia cu nr. 1590/20 ianuarie 

2012, respectiv faptul că nu s-a ţinut cont de curţile interioare din cadrul construcţiei şi acestea 

au fost introduse în total suprafaţă C8 - Clădire Spital şi Policlinică. Suprafaţa corectă, real 

măsurată în teren a construcţiei C8 - Clădire Spital şi Policlinică este de 3510 mp. 

Art. 5. Se aprobă înscrierea adresei poştale corecte în cartea funciară, respectiv 

Bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 23. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară a modificărilor însuşite/aprobate prin prezenta hotărâre. 

Art. 7. 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. 8. 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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                 AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 359 

Alba Iulia, 21 noiembrie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare date imobil 

asupra bunului „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi 

terenul aferent”, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba  

înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba 
 

 

Bunul „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul 

aferent”, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba este 

proprietate publică a Judeţului Alba, administat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba și este 

cuprins în Inventarul domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. 25. 

Prin adresa nr. 17914/21 noiembrie 2017, înregistrată la registratura  Consiliul Județean 

Alba cu nr. 21584/21 noiembrie 2017, Spitalul Județean de Urgenta Alba Iulia transmite spre 

însușire Consiliului Județean Alba documentația tehnică de actualizare imobil pentru imobilul 

situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, judeţul Alba, nr. 23, înscris în CF nr. 

86549 Alba Iulia, proprietate publică a Judeţului Alba. Documentaţia tehnică de actualizare 

imobil a fost întocmită de ing. Șuluțiu Mihai. 

Necesitatea actualizării datelor imobilului a apărut ca urmare a radierii unor corpuri de 

clădiri ce au fost demolate, a refuncționalizării, schimbării denumirii și suprafeței construite 

pentru un corp de clădire, a îndreptării erorii materiale pentru un alt corp de clădire și înscrierii 

adresei poștale în cartea funciară. 

Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 359 din 21 noiembrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 21606/21.11.2017 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare date imobil 

asupra bunului „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi 

terenul aferent”, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba  

înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba 
 

 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Imobil în care îşi are 

sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” situat în municipiul Alba Iulia, 

B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23 a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

21584/21.11.2017.  

Imobilul este înscris în CF nr. 86549 al UAT Alba Iulia, intravilan, având proprietar 

Domeniul public al judeţului Alba bun propriu în cotă actuală de 1/1. Imobilul este cuprins în 

Inventarul domeniului public al judeţului Alba la poziţia cu nr. 25 conform Hotărârii Guvernului 

României nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi a municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, fiind dat în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba. 

Documentaţia tehnică de actualizare date imobil a fost întocmită de expert topo. ing. 

Şuluţiu Mihai şi prevede : 

- Radierea corpurilor de clădire C1- magazie şi C2 - depozit alimente, în baza 

Autorizaţiei de desfiinţare nr. 23/31.10.2017, a procesului verbal de recepţie nr. 

17831/20.11.2017 şi a certificatului de atestare a radierii construcţiei nr. 

115455/20.11.2017; 

- Radierea parţială a corpului de clădire C3 - clădire staţie de oxigen (doar garajul) în 

baza Autorizaţiei de desfiinţare nr. 23/31.10.2017, a procesului verbal de recepţie nr. 

17831/20.11.2017 şi a certificatului de atestare a radierii construcţiei nr. 

115455/20.11.2017, precum şi înscrierea în cartea funciară a suprafeţei reale rezultate 

din demolarea parţială respectiv suprafaţa de 199 mp.; 

- Refuncţionalizarea corpului de clădire C9, respectiv schimbare denumire şi suprafaţă 

construită C9 - Clădire Oncologie -  schimbarea denumirii din Secţie de Recuperare şi 

Balneofizioterapie în Clădire Oncologie precum şi înscrierea în cartea funciară a 

suprafeţei reale rezultate din măsurători respectiv suprafaţa de 627 mp., în baza 

autorizaţiei nr. 433/16.08.2011, autorizaţia 700/22.12.2011 şi proces verbal de recepţie 

nr. 10403/24.09.2012; 

- Îndreptare eroare materială respectiv suprafaţa corpului de clădire C8 - clădire spital şi 

policlinică, apărută odată cu înscrierea în cartea funciară a suprafeţei construite la sol a 

construcţiei C8 din documentaţia cu nr. 1590/20.01.2012, respectiv faptul că nu s-a 

ţinut cont de curţile interioare din cadrul construcţiei şi acestea au fost introduse în 

total suprafaţă C8 - Clădire Spital şi Policlinică. Suprafaţa corectă, real măsurată în 

teren a construcţiei C8 - Clădire Spital şi Policlinică este de 3510 mp.; 

- Înscriere adresă poştală în cartea funciară, respectiv Bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 

23, în baza adeverinţei nr. 61848/27.06.2017 şi adeverinţa nr. 61866/27.06.2017. 

Prin Hotărârea nr. 130/2017, Consiliul Judeţean Alba şi-a exprimat acordul în vederea 

obţinerii autorizaţiei de demolare pentru "Demolare clădiri anexă" situate pe imobilul - teren, 

înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia, nr. cad. 86549-C1, 86549-C2, 86549-C3, aflate în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în scopul scoaterii din funcţiune, casării 



şi demolării acestora de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, pe terenul respectiv 

urmând a se realiza obiectivul de investiţie "Construire Secţie de Psihiatrie a Spitalului de 

Urgenţă Alba Iulia". 

Totodată Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în parteneriat cu UAT Judeţul Alba a 

depus, în luna iunie 2017, o cerere de finanţare care vizează reabilitarea termică a Spitalului, în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către 

o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. Aceasta implică actualizarea 

la zi a datelor imobilului în cartea funciară. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la OCPI Alba  a documentaţiei 

tehnice de actualizare date imobil, întocmită de ing. Şuluţiu Mihai.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea obiectivului de investiţie „Construire Secția Psihiatrie a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia” propus a fi finanţat prin Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din mediul 

urban”, conform O.G. nr. 25/ 2001 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de 

investiţie „Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” propus a fi 

finanţat prin Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul 

„Unități sanitare din mediul urban”, conform O.G. nr. 25/2001; 

- raportul de specialitate nr. 21645 din 22 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2017 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, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, 

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- adresa nr. 16761/31 octombrie 2017 a Spitalului Județean de Urgenţă Alba Iulia  

înregistrată la registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 20288/1 noiembrie 2017; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004, 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; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. c şi lit. d, art. 91 alin. 4 lit. a şi art. 91 alin. 5  lit. a din Legea nr. 

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

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., 

cu modificările şi 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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiţie „Construire Secția Psihiatrie a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, propus a fi finanţat prin Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din mediul 

urban”, conform conform O.G. nr. 25/2001. 

Art. 2. 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. 3. 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. 

 

 

                 AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 360 

Alba Iulia, 22 noiembrie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţie „Construire Secția 

Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” propus a fi finanţat prin 

Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități 

sanitare din mediul urban”, conform O.G. nr. 25/ 2001 

 

 

Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a funcționat într-o 

clădirea monument istoric, edificată în regim S+P+1. Clădirea se află pe lista monumentelor 

istorice, într-o stare avansată de degradare și pentru refuncționalizarea acesteia a fost realizat 

proiectul „MUSEIKON“ un nou muzeu al icoanei, proiect selectat spre finanțare în cadrul 

Programului „Conservarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural și Natural”. În prezent Secția 

de Psihiatrie funcționează temporar într-o clădire situată pe strada Unirii nr.1-3 din Alba Iulia, 

motiv pentru care construirea unei clădiri în care să funcționeze Secția de Psihiatrie este absolut 

necesară. 

Prin Hotărârea nr. 130/2017 Consiliul Județean Alba a exprimat acordul pentru obţinerea 

Autorizaţiei de demolare pentru „Demolare clădiri anexă” situate în imobilul din municipiul 

Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia, nr. cad. 86549-C1, 

86549-C2, 86549-C3, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în 

vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora de către Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia. Pe terenul unde se află aceste imobile Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia urmează să construiască Secția de Psihiatrie. 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a depus documentația tehnico-economică la 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea 

includerii obiectivului de investiții „Construcție Secția Psihiatrie a Spitalului de Urgență Alba 

Iulia” în lista obiectivelor finanțate în cadrul Programului Național de Construcții de interes 

Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din mediul urban”, conform O.G. nr. 25 din 26 

iulie 2001, privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., cu modificările 

şi completările ulterioare.  

Procedura de includere pe lista obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului 

„Unități sanitare din mediul urban”, cuprinde mai multe etape, iar obiectivul de investiție 

„Construcție Secția Psihiatrie a Spitalului de Urgență Alba Iulia” este în etapa inițială de 

introducere pe lista obiectivelor finanțate în cadrul Programului Național de Construcții de 

interes Public sau Social. 

În acest sens Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia prin adresa nr. 16761 din 31 

octombrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20288 din 1 

noiembrie 2017, solicită Consiliului Județean Alba emiterea acordului pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Construcție Secția Psihiatrie a Spitalului de Urgență Alba Iulia”. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 360 din 22 noiembrie 2017. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 21645 /22.11.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţie „Construire Secția 

Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” propus a fi finanţat prin 

Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități 

sanitare din mediul urban”, conform Ordonanței Guvernului nr. 25 din 26 iulie 2001 

 

Imobilul este înscris în CF nr. 86549 al UAT Alba Iulia, intravilan, având proprietar 

Domeniul public al judeţului Alba bun propriu în cotă actuală de 1/1. Imobilul este cuprins în 

Inventarul domeniului public al judeţului Alba la poziţia cu nr. 25 conform Hotărârii Guvernului 

României nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi a municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, fiind dat în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba, conform Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004. 

Prin Hotărârea nr. 130/2017 Consiliul Județean Alba și-a exprimat acordul în vederea 

obţinerii autorizaţiei de demolare pentru „Demolare clădiri anexă” situate pe imobilul – teren, 

înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia, nr. cad. 86549-C1, 86549-C2, 86549-C3, aflate în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în scopul scoaterii din funcțiune, casării 

și demolării acestora de către Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și construirea Secției de 

Psihiatrie. 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia solicită prin adresa nr. 16761 din 31 octombrie 

2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 20288 din 1 noiembrie 2017, 

Consiliului Județean Alba emiterea acordului pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Construire Secția Psihiatrie a Spitalului de Urgență Alba Iulia”. 

Această solicitare este urmarea răspunsului Companiei Naționale de Investiții  din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene la cererea 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din luna februarie 2017, de a se aproba includerea 

acestei investiții în lista obiectivelor finanțate în cadrul Programului Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitare din mediul urban”, conform Ordonanței 

Guvernului nr. 25 din 26 iulie 2001, privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

„C.N.I.” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare precum şi a faptului că proprietar al 

imobilelor pe care Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia le are în administrare este Judeţul 

Alba. 

Față de cele precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în considerarea 

aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. 1 

lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea domeniului public al judeţului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian Neag 
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