
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în 

spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii 

publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în favoarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 

2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil din 

spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru 

imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul 

proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în 

favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării 

destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o 

perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 

judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost 

constituit dreptul de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3377/10 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea 

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

Judeţean Alba; 

- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 2526/30 ianuarie 2020, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2561/3 februarie 2020 de obţinere a 

Avizului conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilului 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, pe o perioadă nedeterminată ; 

Luând în considerare prevederile: 

- Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru 

schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului 

situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba; 

- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr. 57/2016 privind includerea 

unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii 

dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 251/12.12.2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ Reparaţie capitală şi schimbare de 

destinaţie din şcoală postliceală sanitară în secţie de recuperare, medicină fizică, balneologie şi 

extindere ambulator la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba” 

- Contractului de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015 între Consiliul Judeţean 

Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Contractului de administrare nr. 78810/02.10.2015, încheiat între Municipiul Alba 

Iulia şi Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia. 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f , alin. 5 lit. c,  art. 286 alin.3 şi art. 287 lit. b din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - art. 112 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 2, art. 5 , art.8  şi art. 9 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/25 noiembrie 2016;  

- 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. 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 aprobă propunerea privind schimbarea destinaţiei, din spaţiu de învăţământ în 

spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru bunul imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul 

proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în 

favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.   

Art. 2. Se solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării emiterea Avizului conform pentru 

schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1, pe o perioadă determinată. 

Art. 3. (1) Schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1 va intra în 

vigoare după emiterea Avizului conform din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

                         (2) La data emiterii Avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bunului 

imobil care face obiectul art. 1, Avizul conform nr. 10095/13.09.2017  al Ministerului Educaţiei 

Naţionale îşi încetează aplicabilitatea.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi  

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Şcolii Postliceale Sanitare 

Alba Iulia, Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

Nr. 30 

Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 

art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0                        

       


