
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

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 întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

- 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; 

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 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. 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 333 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 
































































