
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acceptarea donației bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj   

și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului Alba 
 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind acceptarea donației bunului 

imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj  și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul 

public al Județului Alba; 

- raportul nr. 24734 din 11  noiembrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;   

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba nr. 13229 din 

1 noiembrie 2019, însoțită de Oferta de Donație cu încheierea de autentificare nr. 4221 din 25 

octombrie 2019 a notarului public Rakoczi Ferencz Robert; 

- contractul de comodat nr. 11372 / 603 / 27 noiembrie 2007 încheiat între Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Fundației Hope and Homes for 

Children România. 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1,  art. 291  alin. 3 lit. a  și alin. 5 lit. b  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - art. 863 lit. c în coroborare cu prevederile art. 1011 - 1033 din Legea nr. 287/2009 

(Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se acceptă donația bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj, situat 

administrativ în localitatea Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, județul Alba, proprietate a 

Fundației Hope and Homes for Children România, având datele de identificarea prevăzute în 

anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, cu sarcinile prevăzute în Oferta de donație cu 

încheierea de autentificare nr. 4221 din 25 octombrie 2019 a notarului public Rakoczi Ferencz 

Robert. 

Art. 2. Se declară apartenența bunului imobil descris în art. 1 la domeniul public al 

Județului Alba.  

Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la 

poziţia cu nr. crt. 230, având datele de identificare prevăzute în anexă - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă constituirea dreptului de administrare asupra bunului imobil identificat 

la art. 1 în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

Art. 5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba să semneze contractul de 

donație a bunului imobil identificat la art. 1. 

Art. 6. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia/Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate 

în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba și a 

dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 



Copilului Alba asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8.  Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Fundației Hope and Homes for Children România, Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

 

                                                           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 224 

Alba Iulia, 12 noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială  



Anexa la Proiectul de Hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 224/12  noiembrie 2019   

Datele de identificare  

            ale bunului  imobil cuprins la poziția cu nr. crt. 230  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 

230 1.6.2. Casă de tip 

familial 

Imobil – teren și construcții - situat administrativ în intravilanul loc. Blaj, 

str. Costache Negri, nr. 108, Judeţul Alba compus din:  

1. teren -   înscris în C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp: 

2. construcție  Casă de tip familial înscrisă în CF 72174 – C1  suprafața 

construită la sol 249 mp compus din 4 dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 

bucătărie, 2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 verandă. 

 

 

Vecinătăţi: 

La Nord - proprietate privată  

La Sud – stradă Costache Negri 

La Vest – proprietate privată 

La Est – proprietate privată 

2019  

 

39.841 

482.056 

Domeniul public 

al judeţului Alba 

cota de 1/1 

conform 

 HCJ Alba nr. 

…/2019 și a 

contractului de 

donație nr. … 

/2019 

 

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

   Preşedinte:                Secretar General:            Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

 

                Marian Florin AITAI  

 

                Ioan BODEA  

 

               Liliana NEGRUȚ 

 

   Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG 

                                                                     Andreea Maria BABIN



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 24763/12 noiembrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  privind acceptarea donației bunului imobil înscris 

 în CF nr. 72174 Blaj  și declararea acestuia ca bun imobil aparținând  

domeniul public al Județului Alba 
 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează acceptarea donației bunului imobil înscris  în 

CF nr. 72174 Blaj  și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului 

Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
În anul 2007 între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și 

Fundației Hope and Homes for Children România a fost încheiat contractul de comodat nr. 

11372 / 603 / 27.11.2019 prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba prelua în folosință gratuită, printre alte imobile, și imobilul – teren și construcție - situat 

administrativ în localitatea Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, județul Alba cu obligația  de a 

folosi imobilul în conformitate cu destinația acestuia, respectiv casa de tip familial.  

Durata contractului este de 15 ani, iar în această perioadă orice schimbare a destinației 

imobilului mai sus menționat este prohibită, încălcarea acestei interdicții având drept consecință 

încetarea  de drept a contractului mai sus amintit. 

Prin adresa nr. 13229 /01.11.20119 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba comunică Consiliului Județean Alba că proprietarul imobilului - teren și 

construcție - înscris în C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp și construcția  „Casă de tip 

familial” înscrisă în CF nr. 72174 – C1  suprafața construită la sol 249 mp compus din 4 

dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 bucătărie, 2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 

verandă, situat administrativ în localitatea Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, județul Alba, 

respectiv Fundația Hope and Homes for Children România și-a exprimat dorința de a dona 

imobilul în proprietatea publică a Județului Alba și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, întocmind în acest sens și Oferta de donație 

autentificată prin Încheierea de autentificare nr. 42221 din 25 octombrie 2019, prin notar public 

Rakoczi Ferencz Robert. 

În oferta de donație amintită mai sus sunt prevăzute asupra imobilului sarcinile de a folosi 

imobilul conform destinației sale, respectiv aceea de servicii sociale, și de a nu-l ipoteca, 

înstrăina sau schimba destinația de servicii sociale pe o perioadă de cel puțin 10 ani. De 

asemenea solicitând, în același timp, notarea acestor sarcini în Cartea Funciară.  

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1,  art. 291  alin. 3 lit. a  și alin. 5 lit. b  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - art. 863 lit. c în coroborare cu prevederile art. 1.011 – 1.033 din Legii nr. 287/2009 

(Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 



 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- raportul nr. 24734 din 11  noiembrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  224 din 12 noiembrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 24765/12 noiembrie 2019 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind acceptarea donației bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj  și declararea 

acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului Alba 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 12 noiembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 19 noiembrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 224/12 noiembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

- raportul nr. 24734 din 11  noiembrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. …..  din …  noiembrie 2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acceptarea donației bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj  și declararea 

acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului Alba 

 

În anul 2007 între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și 

Fundației Hope and Homes for Children România a fost încheiat contractul de comodat nr. 

11372 / 603 / 27.11.2019 prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba prelua în folosință gratuită, printre alte imobile, și imobilul – teren și construcție - situat 

administrativ în localitatea Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, județul Alba cu obligația  de a 

folosi imobilul în conformitate cu destinația acestuia, respectiv casa de tip familial.  

Durata contractului este de 15 ani, iar în această perioadă orice schimbare a destinației 

imobilului mai sus menționat este prohibită, încălcarea acestei interdicții având drept consecință 

încetarea  de drept a contractului mai sus amintit. 

Prin adresa nr. 13229 /01.11.20119 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba comunică Consiliului Județean Alba că proprietarul imobilului - teren și 

construcție - înscris în C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp și construcția  „Casă de tip 

familial” înscrisă în CF nr. 72174 – C1  suprafața construită la sol 249 mp compus din 4 

dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 bucătărie, 2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 

verandă, situat administrativ în localitatea Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, județul Alba, 

respectiv Fundația Hope and Homes for Children România și-a exprimat dorința de a dona 

imobilul în proprietatea publică a Județului Alba și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, întocmind în acest sens și Oferta de donație 

autentificată prin Încheierea de autentificare nr. 42221 din 25 octombrie 2019, prin notar public 

Rakoczi Ferencz Robert. 

În oferta de donație amintită mai sus sunt prevăzute asupra imobilului sarcinile de a folosi 

imobilul conform destinației sale, respectiv aceea de servicii sociale, și de a nu-l ipoteca, 

înstrăina sau schimba destinația de servicii sociale pe o perioadă de cel puțin 10 ani. De 

asemenea solicitând, în același timp, notarea acestor sarcini în Cartea Funciară.  

În temeiul art. 291 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ care 

prevede „Acceptarea donațiilor și a legatelor de bunuri imobile făcute către unitățile 

administrativ teritoriale se aprobă hotărâre a consiliilor județene .. ” bunul imobil, identificat 

mai sus, donat de  Fundația Hope and Homes for Children România către domeniului public al 

Județean Alba, conform prevederilor art. 863 lit. c din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie cuprins în Inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, prin completarea acestuia cu poziției cu nr. crt. 

230.  

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 

Județean Alba se va completa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 

Alba cu poziția având nr. crt. 230. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

    

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 
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