
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT -

Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT -

Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  privind însuşirea 

rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT - Judeţul Alba, la data de 

31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC 

APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019; 

Ţinând cont de: 

-  adresa nr. 1943/25 noiembrie 2019 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25914/25 noiembrie 2019, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019 şi Procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 1209/14 august 2019; 

- adresa nr. 676/3 decembrie 2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanleor Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26594/3 decembrie 

2019, cu rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- raportul de reevaluare „Traversare Pod peste Râul Mureş”, înregistrat la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26614/3 decembrie 2019, 

- procesul verbal nr. 27885/16 decembrie 2019 privind reevaluarea activelor fixe 

corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 5412/16 decembrie 2019 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27975/16 decembrie 2019, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

-  adresa nr. 4143/16 decembrie 2019 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

Procesele verbale de recepţie nr. 638/10 aprilie 2017 şi nr. 47/15 ianuarie 2018, înregistrate la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28727/23 decembrie 2019, cu rezultatele reevaluării 

la data de 31 octombrie 2019; 

- adresa nr. 5420/23 decembrie 2019 a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia , 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  28728/23 decembrie 2019, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- adresa nr. 7/10 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  643/13 ianuarie 2020, cu rezultatele 

reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- adresa nr. 1973/21 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1625/21 ianuarie 2020, însoţită de 

raportul de reevaluare întocmit de un evaluator ANEVAR, cu rezultatele reevaluării la data de 31 

octombrie 2019; 

- adresa nr. 706/27 ianuarie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1961/27 ianuarie 2020, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019, Procesele verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 8792/5 august 2016, nr. 15127/22 decembrie 2017, nr. 15993/18 decembrie 2018, 

nr. 15223/17 decembrie 2015; 

- adresa Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr.  2008/27 ianuarie 2020, cu rezultatele reevaluării la data de 31 

octombrie 2019; 



- adresa nr. 249/28 ianuarie 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2157/29 ianuarie 2020, însoţită de raportul de reevaluare 

întocmit de un evaluator ANEVAR, cu rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- raportul de evaluare întocmit de o persoană autorizată ANEVAR, depus de Parcul 

Industrial Cugir. 

Având în vedere prevederile: 

 -  art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c şi lit. f, art. 300 alin. 1 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

- 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;  

- Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 3471/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861/2009; 

 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, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile constructii, proprietate 

publică a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate 

la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 1 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se însușesc valorile de inventar ale drumurilor județene, proprietate publică a 

UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  2 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile construcții, proprietate 

publică a UAT - Județul Alba, concesionate Societății Comerciale „APA CTTA” SA reevaluate 

la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  3 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate publică 

a UAT - Județul Alba, concesionate Societății Comerciale „APA CTTA” SA reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.   4 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate publică 

a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  5 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile construcţii, proprietate 

privată a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba reevaluate 

la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  6 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate privată 

a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  7 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT - 

Județul Alba, aflate în administrarea altor insituţii de interes public județean, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 8 - parte integrată a prezentei hotărâri. 



Art. 9. (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - clădire în care îşi are 

sediul  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proetcţia Copilului Alba, cuprinsă în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 195, de la 

valoarea 2.502.992,94 lei la valoarea de 3.721.423,44 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

 (2) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - clădire în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş, cuprinsă în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 212, de la valoarea 

3.197.479,68 lei la valoarea de 3.312.495,59 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

(3) Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  9 - parte integrată a 

prezentei hotărâri. 

Art. 10. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, reevaluate la 

data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 10 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 11. (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - clădire în care îşi are 

sediul  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, cuprinsă în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 7, de la valoarea 1.487.582,28 lei la 

valoarea de 3.673.465,41 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

              (2) Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 11 - parte integrată a prezentei 

hotărâri. 

Art. 12. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 12 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 13. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, 

reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 13 - parte integrată a prezentei 

hotărâri. 

Art. 14. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, reevaluate la 

data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 14 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 15. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu 

Alba, reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 15 - parte integrată a 

prezentei hotărâri. 

Art. 16. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 16 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 17. (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul clădire, în care îşi are 

sediul  Centrul de Cultură „Augustin Bena”, situată adminstrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazul, nr. 2, judeţul Alba, care aparţine domeniului privat al UAT - Județul Alba, de la 

valoarea 3.272.398,79 lei la valoarea de 3.360.768,79 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

             (2) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - Clădire „Primăria 

veche” comuna Câlnic sat Deal, cuprinsă în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 168, de la valoarea 929.802,35 lei la valoarea de 

974.050,51 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

             (3) Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică şi 

privată a UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 17 - parte integrată a prezentei 

hotărâri. 

Art. 18. Se însușeşte valoarea de inventar a bunului imobil „Traversare Pod peste Râul 

Mureş”, cuprinsă în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la 

poziţia cu nr. crt. 97, concesionat către Societatea Comercială APA CTTA SA,  în urma 

raportului de evaluare la data de 31 decembrie 2019, conform anexei nr. 18 - parte integrată a 

prezentei hotărâri. 



Art. 19. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate privată 

a UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Parcului Industrial Cugir, reevaluate la data de 31 

octombrie 2019, conform anexei nr. 19 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 20. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate 

publică şi privată a UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Serviciului Public Judeţean 

Salvamont-Salvaspeo Alba, reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 20 - 

parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 21. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 22. 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: Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Directiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare 

Mediu Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, 

Direcției de Sănătate Publică Alba, Serviciului Județean de Ambulanță Alba, Societății 

Comerciale APA CTTA SA Alba, Parcului Industrial Cugir, Serviciului Public Judeţean 

Salvamont Salvaspeo Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                      Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,   p. SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                   Director executiv, 

                                                         Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 46 

Alba Iulia, 28 februarie 2020 

 

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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare:  

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, , cu modificările și completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate: 

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

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

gestionarea patrimoniului județului 

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

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 



JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.5178 /28 februarie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor,  

proprietate publică şi privată a UAT - Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019  

şi a unui bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către  

SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea rezultatului reevaluării tuturor 

bunurilor imobile, proprietate publică sau privată a Judeţului Alba. 

Ultima reevaluare a bunurilor proprietate publica si privata a Județului Alba, aflate in 

administrarea Consiliului Judetean Alba, a insituțiilor subordonate acestuia sau altor insituții 

publice de interes județean fiind efectuată în octombrie 2016, s-a impus demararea unei noi 

proceduri de reevaluare.  

Astfel, în ultimul trimestru  al anului 2019, a avut loc procedura de reevaluare a a 

activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului 

Județean Alba, conform prevederilor legale. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul 

instituțiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective, cu 

scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului și 

starea acestuia, cel putin o data la 3 ani.  

Conform procesului verbal de reevaluare întocmit și prezentat compartimentului 

financiar contabil, s-au reevaluat: 

 activele fixe corporale aflate in patrimoniul Judetului Alba: terenuri si amenajări 

la terenuri, construcții; 

 activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, folosință gratuită persoanelor 

juridice fără scop patrimonial, precum si cele date în administrare; 

 activele fixe corporale la care s-au efectuat investitii (modernizări, reparații 

cpaitale, reabilitări, consolidări) care au majorat valoarea de înregistrare în 

contabilitate a acestora, indiferent de sursa de finanțare a invetițiilor. 

Reevaluarea s-a efectuat prin aplicarea indicilor de pret accesați de pe site-ul Institutului 

Național de Statistică, corespunzatori perioadelor cand acestea au intrat in patrimoniu sau au fost 

reevaluate si cand au fost efectuate investitiile. Nu s-au reevaluat activele fixe care au intrat in 

patrimoniul insitutiei în cursul anului 2019. Diferențele din reevaluare aferente activelor fixe 

corporale s-au stabilit ca diferenta între valoarea de inregistrare în contabilitate actualizată 

(reevaluată) si valoarea înregistrată în contabilitate. Instituţiile subordonate şi-au reevaluat 

bunurile aflate în administrare, prin metoda indicilor de pret accesați de pe site-ul Institutului 

Național de Statistică sau prin reevaluarea efectuată de evaluatori autorizaţi. 

 

III. Reglementări anterioare 

 

 IV. Baza legală 

 -  art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c şi lit. f, art. 300 alin. 1 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 



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

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

- Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 3471/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

capitalurilor proprii; 

- 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;  

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- 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;  

 - adresele instituţiilor subordonate care şi-au reevaluat valoarea bunurilor imobile 

clădiri sau terenuri, proprietate publică sau privată, prin metoda indicilor statistici sau prin 

evaluarea de către evaluatori autorizaţi. 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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. 46 din 28  februarie  2020. 

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, cu modificările și completările ulterioare 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           

Nr. 5180 /28 februarie 2020 

 

 

 

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, , cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT -

Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT -

Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

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

până în data de 3 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 46/28 februarie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 5178 din 28 februarie 2020   privind 

însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, la data 

de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către SC 

APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019; 

- procesul verbal nr. 27885/16.12.2019 privind reevaluarea activelor fixe corporale de 

natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de reevaluare „Traversare Pod peste Râul Mureş”, înregistrat la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 26614/03.12.2019. 

 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p.  SECRETARUL  GENERAL JUDEŢULUI ALBA 

Director executiv, 

Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică 

Nr. 5426 din 3 martie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor,  

proprietate publică şi privată a UAT - Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui 

bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către  

SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

Conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordonanţei  Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului economiei si 

finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe afate în patrimonial instituțiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, se impune actualizarea valorii contabile pentru imobilele construcţii şi terenuri 

aflate în patrimoniul judeţului Alba. 

În conformitate cu art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea 

şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, modificată și 

completată, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani. 

Prin acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul 

instituțiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective, cu 

scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului și 

starea acestuia, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice. (art.1 Norme 

metodologice, Ordinul 3471/2008). 

Reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

patrimoniul Consiliului Județean Alba s-a făcut conform prevederilor art. 11 alin. 2 din 

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial 

institutiilor publice, respectiv art. 5-9 din normele metodologice mentionate. 

Ultima reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor 

aflate în patrimoniul Consiliului Județean Alba fiind efectuată în 2016, s-a impus demararea 

unei noi proceduri. Astfel, în perioada 18 noiembrie – 16 decembrie 2019, a avut loc 

procedura de reevaluare a activelor fixe corporale, conform prevederilor legale, de catre 

comisia de reevaluare a Consiliului Judetean Alba, constituita prin Decizia Presedintelui nr. 

551/24 octombrie 2019. 

Conform procesului verbal de reevaluare nr. 27885/16.12.2019, întocmit și prezentat 

compartimentului financiar contabil, s-au reevaluat: 

 activele fixe corporale aflate in patrimoniul UAT- Judetul Alba şi administrarea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, în folosință gratuită ( după 

caz) instituţiilor publice ( altele decât cele aflate în subordinea UAT-Judeţul 

Alba), societăţilor comerciale sau persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

 activele fixe corporale ( costrucţii şi amenajări la terenuri) la care s-au efectuat 

lucrări de investitii (modernizări, reparații capitale, reabilitări, consolidări) care au 

majorat valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, indiferent de sursa de 

finanțare a invetițiilor. 

Reevaluarea s-a efectuat separat pentru valoarea de inregistrare la data intrarii in 

patrimoniu sau data ultimei reevaluari si separat pentru valoarea investitiei, prin aplicarea 

indicilor preturilor de consum accesați de pe site-ul Institutului Național de Statistică, 

corespunzatori perioadelor cand acestea au intrat in patrimoniu sau au fost reevaluate si cand 



au fost efectuate investitiile. Valoarea actualizata a activelor fixe corporale modernizate s-a 

determinat prin insumarea valorilor actualizate ale valorii de inregistrare in contabilitate cu 

valoarea actualizata a investitiilor. 

 Nu s-au reevaluat: 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor care au intrat în 

patrimoniul Judeţului Alba în cursul anului 2019 şi au fost înregistrate la costul de 

achiziţie, de producţie sau la valoarea justă, după caz; 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor care la data reevaluării au durata 

normala de functionare expirata; 

 activele fixe corporale aflate in stare de conservare; 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor pentru care s-au intocmit 

documentele, dar nu s-au obtinut aprobările legale de scoatere din funcțiune și 

care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate; 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor in curs de executie. 

Activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor cuprinse în domeniul public 

al Judeţului Alba şi date în administrare instituţiilor publice aflate în subordinea UAT- Judeţul 

Alba, au fost reevaluate de către aceste instituţii conform prevederilor art. 300 alin. 1 lit. jdin 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Diferențele din reevaluare aferente activelor fixe corporale s-au stabilit ca diferenta 

între valoarea de inregistrare în contabilitate actualizată (reevaluată) si valoarea înregistrată în 

contabilitate. 

Astfel, valoarea de inventar a bunurilor imobile constructii, proprietate publica a 

Judetului Alba, inregistrate in contabiliatatea Consiliului Judetean Alba, s-a modificat de la 

21.995.621,75 lei la 24.330.957,96 lei, in urma reevaluarii de la 31.10.2019, rezultand 

diferente de inregistrat in contabilitate in suma de + 2.335.336,21 lei.  

Astfel, valoarea de inventar a bunurilor imobile terenuri, proprietate publica a 

Judetului Alba, inregistrate in contabiliatatea Consiliului Judetean Alba, s-a modificat de la 

8.994.948,65 lei la 9.884.970,27 lei, in urma reevaluarii de la 31.10.2019, rezultand diferente 

de inregistrat in contabilitate in suma de +890.021,62 lei.  

Valoarea drumurilor judetene al Judetului Alba si-au modificat valoarea de la 

336.376.150,89 la 372.098.387,93 lei. 

Valoarea bunurilor imobile construcţii, proprietate publică a Judetului Alba, 

concesionate operatorului regional Societatea Comerciala Apa CTTA SA, s-a modificat de la 

102.244.354,92 lei la 112.944. 632,12 lei, iar bunurile imobile terenuri, proprietate publica a 

Judetului Alba concesionate operatorului regional Societatea Comerciala Apa CTTA SA, s-a 

modificat de la 1.600.176,89 lei la 1.765.799,01 lei. 

Valoarea bunurile imobile, constructii, proprietate privată a Judetului Alba, s-a 

modificat de la 6.544.029,55 lei la 7.139.447,70 lei. Terenurile Judetului Alba, proprietate 

privată a Judetului Alba s-a modificat de la 7.931.434,47 lei la 8.773.753,08 lei. 

S-au reevaluat si bunurile proprietate publica sau privata a Judetului Alba si date in 

administrare institutiilor subordonate Consiliului Judetean Alba sau altor institutii publice, la 

următorile valori de înregistrare în contabilitate: 

 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia – 76.004.011,88 lei (proprietate publica) 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba – 48.284.892,00 lei  

(proprietate publica)  

 Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia – 4.490.404,78 lei (proprietate publica) 

 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – 31.749.494,20 lei (proprietate publica) 

 Direcția Publica de Evidență a Persoanelor Alba – 1.630.113,43 lei (proprietate 

publica) 

 Biblioteca Județeana Lucian Blaga Alba-2.219.312,43 lei (proprietate publica) 

 Direcția Județeana de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba – 725.867,85 lei 

(proprietate publica) 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – 7.415.926,00 lei (proprietate publica) 

 Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia – 1.357.678,84 lei (proprietate publica) 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia – 3.784.972,17 lei (proprietate 

publica) 

 Direcția de Sănătate Publică Alba – 97.212,38 lei  (proprietate publica) 



 Serviciul Județean de Ambulanță Alba – 4.428.106,92 lei (proprietate publica) 

 Centrul de Cultura Augustin Bena – 4.907.193,73 lei ( public şi privat) 

 Imobil concesionat Apa CTTA SA, domeniu public, “TRAVERSARE POD RÂU 

MURES+TEREN AFERENT CONSTRUCTIE” – 1.819.261,00 lei 

 Terenuri Parcul Insutrial Cugir, str. Victoriei nr. 8 A – 2.940.600 ,00 lei ( proprietate 

private a Judetului Alba) 

 Bunuri imbile proprietate publică si privată, aflate in administrarea Serviciului Public 

Judeţean Salvamont Salvaspeo Alba – 2.857.141,09. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. 

c şi  lit. d,  art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în urma 

reevaluării bunurilor proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, construcţii şi terenuri, 

propun aprobarea însuşirii rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a 

Judeţului Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Andreea Maria Babin 

  


