
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra imobilului - clădire 

„Secţie Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3 - 

proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare 

asupra imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Unirii, nr. 1-3, - proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii 

dreptului de administrare asupra imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, - proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 20400/2 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7958/28 aprilie 2017; 

-  procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 20282 /1 noiembrie 2017; 

- nota contabilă cu cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii „Restaurare, 

reabilitare şi refuncţionalizare pentru clădirea corp C3 Museikon” şi  lucrări de construcţii 

„Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la Museikon”. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 76/27 martie 2014 privind aprobarea 

proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”, care urmează a fi prezentat în acdrul Programului Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12 finanţat prin mecanismul Financiar 

al Spaţiului Economic European 2009-2014 Granturi SEE; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 58/12 martie 2015 privind încetarea dreptului 

de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului 

Alba; 

- Contractului nr. 2092-205/14 februarie 2008 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia asupra 

unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Alba. 

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 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- 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; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 



Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului - clădire „Secţie Psihiatrie” 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3 - proprietate publică a Judeţului 

Alba, cuprins la poziţia cu nr. crt. 34, de la valoarea de 678.207,21 lei la valoarea de 

5.520.049,85 lei, ca urmare a recepţionării obiectivelor: „Restaurare, reabilitare şi 

refuncţionalizare pentru clădire corp C3 în Museikon” şi „Lucrări de valorificare a vestigiilor 

arheologice descoperite la Museikon”. 

  Art. 2. Se aprobă constituirea în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia a 

dreptului de administrare asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3 - proprietate publică a Judeţului Alba şi anume asupra clădirii 

„Secţie de Psihiatrie S+P+1”, înscrisă în CF nr. 95811 Alba Iulia, cu nr. cadastral 95811-C3 şi a 

terenului pe care este amplasată această clădire, în suprafaţă construită de 552 mp, identificată 

potrivit planului din anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.    

Art. 3. Predarea-primirea bunului imobil menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol, 

în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, iar Contractul de administrare nr. 

2092-205/2008 se modifică prin act adiţional în mod corespunzător. 

      Art. 4. 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. 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, Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Serviciului pentru implementarea Programului Alba - 

România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                  

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 340 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 


