
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba, 

scoaterii din funcţiune, casării şi demolării clădirii „Cabină portar” aparţinând  

bunului imobil, situat administrativ în municipiul Aiud,  

sat aparţinător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, judeţul Alba 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 decembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat 

al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune, casării şi demolării clădirii „Cabină portar” aparţinând 

bunului imobil, situat administrativ în municipiul Aiud, sat aparţinător Sîncrai, str. Andrei 

Mureşanu, nr. 100, judeţul Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 

public în domeniul privat al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune, casării şi demolării clădirii 

„Cabină portar” aparţinând bunului imobil, situat administrativ în municipiul Aiud, sat 

aparţinător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, judeţul Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 22650/6 decembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - avizul conform nr. 9935/23 august 2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 124/2016 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului proprietate publică a Judeţului Alba, situat 

administrativ în satul Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, sat aparţinător municipiului Aiud; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și 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; 

 - Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrative-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

 - O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; 

 - H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

 - Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

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 prezenta 

 



HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba a 

clădirii „Cabină portar”, în suprafaţă de 58 mp, aparţinând imobilului situat administrativ în 

municipiul Aiud, sat aparţinător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, judeţul Alba, imobil în 

care a funcţionat Şcoala specială şi Grădiniţa Sîncrai.   

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea de către Consiliul 

Judeţean Alba a bunului imobil descris la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se emite acordul pentru obţinerea autorizaţiei de demolare pentru „Demolare 

cabină portar”, în suprafaţă de 58 mp, aparţinând imobilului situat administrativ în municipiul 

Aiud, sat aparţinător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, judeţul Alba. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, Direcției juridice 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 369 

Alba Iulia,  14 decembrie 2017 


