
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba   

nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea  

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba  

 

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

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

- raportul nr. 27566 din 11 decembrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 210/2019  

privind aprobarea completării  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3 și  art. 289  alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

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. După art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 210/2019 privind 

completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba se 

introduce art. 1
1
 cu următorul conținut:  

„Art. 1
1
 . Valorile bunurilor imobile prevăzute la art. 1. vor fi evidențiate în conturile de 

active fixe corporale ale UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba la finalizarea 

Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”. 

Art. 2. 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. 3.  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, 

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. 253 

Alba Iulia, 11 decembrie 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 următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 27554/11 decembrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea  

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba  

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba  nr. 210/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 210/2019 privind completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba au fost cuprinse în Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba la pozițiile cu nr. crt. de la 221 la 228 

următoarele bunuri imobile: 

- Centru de Management Integrat  al Deșeurilor în Județul Alba, 

- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,  

- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș. 

Întrucât proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba” este în derulare, pentru o evidențiere corectă a valorii de inventar a bunurilor 

imobile mai sus enumerate se impune ca aceste valori să fie cuprinse în conturile de active fixe 

corporale ale Consiliului Județean Alba după finalizarea proiectului amintit mai sus. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3 și  art. 289  alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - OMFP  nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

 

 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. 27566 din 11 decembrie  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.  253 din 11 decembrie  

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. 27558/11 decembrie 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba   

nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea  

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba  

 

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

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

„ordinară” estimată a avea loc în data de 12 decembrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 253/11 decembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

- raportul nr. 27566 din 11 decembrie  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. 27577 din 12 decembrie 2019 

 

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba  nr. 210/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 210/2019 privind completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba au fost cuprinse în Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba la pozițiile cu nr. crt. de la 221 la 228 

următoarele bunuri imobile: 

- Centru de Management Integrat  al Deșeurilor în Județul Alba, 

- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,  

- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir, 

- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș. 

Întrucât proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba” este în derulare, pentru o evidențiere corectă a valorii de inventar a bunurilor 

imobile mai sus enumerate se impune ca aceste valori să fie cuprinse în conturile de active fixe 

corporale ale Consiliului Județean Alba după finalizarea proiectului amintit mai sus. 

 

 

 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 modifica și completa Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 210/2019 

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

    

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



 

 

 

ROMÂNIA            

JUDEŢUL  ALBA                       

CONSILIUL JUDEŢEAN                      

Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba 

Nr. 27566 din 11 decembrie  2019 

 

 

 

Raport 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 210/2019 privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba. 

 

 

 Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, constituită 

în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 448 din 7 august 2019, întrunită în data de 

11 decembrie  2019, luând în dezbatere actualizarea și completarea Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba a constatat următoarele: 

 

1. Imobilele - construcții – edificate în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de 

finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, 

Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire 

pentru reciclarea deşeurilor în România” au fost cuprinse în Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Județului Alba prin HCJ Alba nr. 210 din 24 octombrie 2019 la  pozițiile cu nr. crt. 221 – 228. 

2. Întrucât proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

Alba” este în derulare, pentru o evidențiere corectă a valorii de inventar a bunurilor imobile mai sus 

enumerate se impune ca aceste valori să fie cuprinse în conturile de active fixe corporale ale Consiliului 

Județean Alba după finalizarea proiectului amintit mai sus. 

 
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  

 

             

                   Maria Romana RUSU 

 

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG 

                                 Andreea Maria BABIN 


