
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de parcelare a terenului aferent 

imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în 

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

Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba şi aprobarea modificării Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Judeţului Alba  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de parcelare a 

terenului aferent imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

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

86549 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba şi aprobarea modificării Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Judeţului Alba; 

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

cadastrale de parcelare a terenului aferent imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, 

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

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Judeţului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 21882/24 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de parcelare a terenului aferent imobilului în care îşi 

are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, înscris în CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21874/24 noiembrie 2017 întocmită 

de expert topo. ing. Şuluţiu Mihai. 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 333/23 

noiembrie 2017 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, județul Alba, înscris în 

CF nr. 86549 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba; 

 Ținând cont de 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; 

 - art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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, Anexa nr. 1 – Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare (poziţia cu 

nr. crt. 25); 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate imobiliară privind aprobarea, 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 cadastrală de parcelare a terenului aferent 

imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, situat în municipiul Alba 

Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, în suprafaţă de 24197 mp,  înscris în C.F. nr. 

86549 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba, prezentată în anexa nr. 1 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă parcelarea terenului menţionat la art. 1, în două loturi, după cum 

urmează: 

 Lotul 1 nou creat, cu nr. topo. nou (parcelat) 2985/1/1/1 cu categoria de 

folosinţă a terenului curţi construcţii, în suprafaţă de 3313 mp, nr. cadastral 106269; 

 Lotul nr. 2, nou creat cu nr. topo nou (parcelat) 2985/1/1/2 cu categoria de 

folosinţă a terenului curţi construcţii şi construcţiile  C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 şi C11, în 

suprafaţă de 20884 mp, nr. cadastral 106270. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară a parcelării aprobată la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001 şi atestat prin H.G. nr. 974/2002 – 

Anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 831/2014, se 

modifică, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.   

 (2) Poziţia nr. crt. 25 – Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia şi terenul aferent se modifică astfel: 

  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:  

o „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989, 

nr. 23, județul Alba, compus din:  

 1) Clădire Spital şi Policlinică (C8), cu suprafaţa totală construită la sol de 

3.510 mp, cuprinzând: a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime 

S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu de beton şi 

acoperiş tip terasă; b) Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de beton, 

zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; c) Clădire Bloc operator şi 

Policlinică, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu 

de beton şi acoperiş tip terasă; 

 2) Clădire Oncologie (C9), cu suprafaţa construită la sol de 627 mp, având 

un regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi 

acoperiş tip terasă; 

 3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen (C10), cu suprafaţa construită la 

sol de 146 mp, edificată în regim P; 

 4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga (C11), cu suprafaţa 

construită la sol de  209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

 5) Clădire Staţie de oxigen (C3), cu suprafaţa construită la sol de 199 mp, 

edificată în regim P; 

 6) Bazin de apă (C4), cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având 

capacitatea de 300 mc;  

 7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie 

compresoare şi Crematoriu (C5), cu suprafaţa totală construită la sol de 521 mp, regim P;  

 8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (C7),  cu suprafaţa construită de 

664 mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 

beton şi acoperiş tip terasă; 

 9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi 

zone verzi, garduri şi împrejmuiri; 

Teren intravilan aferent în suprafaţă totală de 24.572 mp, din care:  

a. Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp; 

b. Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, pe care sunt edificate 

construcţiile C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 şi C11; 

c. Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp. 



 Vecinătăţi: Est–Bulevardul Revoluţiei 1989; Sud–Bulevardul 

Transilvaniei; Vest–Strada Fântânelelor; Nord–Liceul Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia”. 

  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 

1. 1973;  

2. 2013;  

3. 1973;  

4.  1993;  

5-9. 1973. 

  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „61.404.422,66” 

  coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  

Domeniul public al Judeţului Alba. 

a) C.F. nr. 106269 Alba Iulia,  nr. cadastral 106269, nr. topo. 2985/1/1/1; 

b) C.F. nr. 106270 Alba Iulia, nr. topo. 2985/1/1/2, nr. cadastral 106270 şi 106270- C3, 

C4, C5, C7, C8, C9, C10 şi C11; 

c) C.F. nr. 86550 Alba Iulia, nr. cadastral 86550, nr. topo. 2985/1/2. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, 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,                      p.SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA 

                                    Ion DUMITREL                 Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 355 

Alba Iulia, 29 noiembrie  2017 



































Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 355/29 noiembrie 2017   

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil cuprins la poziția cu nr. crt. 25 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 

25 1.6.2. Imobil în care îşi 

are sediul Spitalul 

Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

şi terenul aferent 

„Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 

23,  județul Alba, compus din: 

 1) Clădire Spital şi Policlinică (C8), cu suprafaţa totală construită la sol de 

3.510 mp, cuprinzând: a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim 

de înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, 

planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; b) Clădire Casa scării, având un regim de 

înălţime P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş 

tip terasă; c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime P+2E, 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 

 2) Clădire Oncologie (C9), cu suprafaţa construită la sol de 627 mp, având un 

regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton 

şi acoperiş tip terasă; 

 3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen (C10), cu suprafaţa construită la sol de 

146 mp, edificată în regim P; 

 4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga (C11), cu suprafaţa construită 

la sol de  209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

 5) Clădire Staţie de oxigen (C3), cu suprafaţa construită la sol de 199 mp, 

edificată în regim P; 

 6) Bazin de apă (C4), cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având capacitatea 

de 300 mc;  

 7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie 

compresoare şi Crematoriu (C5), cu suprafaţa totală construită la sol de 521 mp, regim 

P;  

 8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (C7),  cu suprafaţa construită de 664 

mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu 
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61.404.422,66 Domeniul 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 

de beton şi acoperiş tip terasă; 

 9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone 

verzi, garduri şi împrejmuiri; 

 Teren intravilan aferent în suprafaţă totală de 24.572 mp, din care: 

a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3313 mp; 

b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20884  mp, pe care sunt edificate 

construcţiile C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 şi C11; 

c) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp. 

 Vecinătăţi: Est–Bulevardul Revoluţiei 1989; Sud–Bulevardul Transilvaniei; 

Vest–Strada Fântânelelor; Nord–Liceul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia”. 

 

1973 

 

a) C.F. nr. 

106269   

Alba Iulia,           

nr. cadastral 

106269,       

nr. topo. 

2985/1/1/1; 

b) C.F. nr. 

106270  

Alba Iulia,           

nr. topo. 

2985/1/1/2   

nr. cadastral 

106270 şi  

106270- C3, 

C4, C5, C7, 

C8, C9, C10 

şi C11; 

c) C.F. nr. 

86550    

Alba Iulia,   

nr. cadastral 

86550,         

nr. topo. 

2985/1/2. 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

   Preşedinte:     p.Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Liliana NEGRUŢ     Voichița Maria COMAN  

               Marian Florin AITAI  

               Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ  


	Text1: Anexa nr. 1 la Hotararea nr.355/29.11.2017


