
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 

și Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unui teren 

proprietatea Județului Alba, în vederea realizării obiectivului de investiţii 

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

 

 

 

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

 Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” 

S.A., a unui teren proprietatea Județului Alba, în vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Naţională 

de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unui teren proprietatea Județului Alba, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii „Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia”; 

- raportul de specialitate nr. 21881/24 noiembrie 2017, al Direcției gestionarea 

patrimoniului  din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 16761/31 octombrie 2017 al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

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

 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, 

județul Alba aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004, de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor imobile 

aparținând domeniului public al Județului Alba cu modificările și completările ulterioare; 

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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 lit. g, art. 4, art. 6, art. 7 și art. 13 ale anexei nr. 3 și anexa nr. 3
2
 din O.G. nr. 

25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., cu modificările şi 

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 administraţiei publice 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 

și Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de 

protocol, a amplasamentului, teren în suprafaţă de 3313 mp., situat în municipiul Alba Iulia, B-



dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, aflat în proprietatea Județului Alba şi în administrarea 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, înscris în Cartea funciară nr. 106269 Alba Iulia, liber 

de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Construire Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”. 

Art. 2. Amplasamentul identificat potrivit art. 1 este viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. Consiliul Județean Alba se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de 

teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art. 4. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Județean Alba, a cheltuielilor 

pentru racordurile la utilităţi (alimentare cu energie electrică, gaz, apă, canal sau alt tip de 

combustibil utilizat, etc.). 

Art. 5. Consiliul Județean Alba se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a 

obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 

ani. 

Art. 6. 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. 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, 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. 

 

       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL               Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 356 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2017 


