
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,  

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean  

de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale  

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 

capitale; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 5422/10 martie 2020, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6173/11 martie 2020; 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3585/12 februarie 2020 și fişa 

de cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia; 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4847/2 martie 2020 și fişa de 

cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia; 

Luând în considerare prevederile: 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile 

aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare; 

- Contractului de administrare nr. 16762-12457/11.09.2020 încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  -  art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

- 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 înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

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 modificarea valorii de inventar a bunului „Imobil Spitalul Orășenesc 

Ocna Mureș Etajul 1 - Centru multifuncţional de sănătate”, proprietate publică a UAT - Judeţul 

Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 

1.549.732,00 lei, la valoarea de 2.847.096,60 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii de 

reparaţii capitale la Centrul Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș. 

           Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a „Clădirii Spital Contagioase” 

aparținând bunului „Imobil în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a UAT - Judeţul 



Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 

3.791.464,00 lei la valoarea de 3.977.772,64 lei, ca urmare a recepţionării investiţiei „Rezervă de 

apă Secția de Boli Infecțioase Alba Iulia” . 

Art. 3. Pozițiile cu nr. 27 și nr. 201 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă 

a prezentei hotărâri.    

Art. 4. Anexa Contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod 

corespunzător. 

Art. 5. Contractul de administrare nr. 16762-12457/11.09.2015, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod 

corespunzător. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean 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. 7. 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, Președintele Consiliului Județean Alba, 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcției 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                      Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 90 

Alba Iulia,  21 aprilie 2020 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, 

art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289, art. 290, art. 297- 300 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, 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 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 90  din 21  aprilie 2020 

 

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile de la poziţiile cu nr. 27 și nr. 201 din 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  

 

 

 

  

Nr. crt. Codul de  

Clasificar

e 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

27 1.6.2 Imobil în care îşi are 

sediul Secţia de Boli 

Infecţioase aparţinătoare 

Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia şi 

terenul aferent 

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 

20, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1, 

compus din: 

- Clădire Spital Contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu 

suprafaţa construită de 571,88 mp, realizată din: fundaţii de beton, 

zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 

învelitoare din ţiglă; 

- Clădiri anexe, în suprafaţă totală construită de 220 mp; 

- Rezervă de apă. 

- Garduri şi împrejmuiri. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp  

 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Decebal 

Sud – Imobil proprietate privată 

Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia 

Nord  – Imobil proprietate privată 

2007  

 

3.977.772,64 

 

 

 

 

757.151,00 

 

 

 

 

TOTAL 

   

4.734.923,64 

Domeniul public al 

judeţului Alba 



201 1.6.2 Imobil Spitalul 

Orășenesc Ocna Mureș 

Etajul 1 - Centru 

multifuncţional de 

sănătate 

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 

43A, județul Alba, compus din: 

- Apartamentul nr. 4, având altă destinaţie decît locuinţă, situat la etajul 

I al clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, compus din 29 de 

încăperi şi un balcon, având suprafaţa utilă de 593 mp, cote părţi 

comune 22/135, cote teren 27/135, reprezentând 188 mp din suprafaţa 

totală de teren aferent imobilului, care este de 1.132 mp;  

- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 

- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa 

scării, holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 2.847.096,60 C.F.  nr. 76437-C1-U4 

Ocna Mureş, nr. 

cadadastral 76437-C1-

U4, nr. topo. 

2092/1/1/IV. Domeniul 

public al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului Judeţean 

Alba  

nr. 133/2015, 

 nr.  39/2017 ,  nr.  178 

/2017 și nr. 191/2018 

 

 

 

 

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 

 

   Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 

 

 

                                                                        Radu Octavian NEAG 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  9439/21 aprilie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar  

a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba,  

aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  

ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale  

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea valorii de inventar a unor bunuri 

imobile cuprinse în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la 

pozițiile cu nr. crt. 27 și 201, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca 

urmare a recepţionării unor investiţii și anume: reparații capitale la Centrul Multifuncțional de 

Sănătate Ocna Mureș și investiția Rezervă de apă Secția Boli Infecțioase Alba Iulia. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat 

al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor 

şi în administrarea consiliilor judeţene respective, au fost preluate prin Protocolul nr. 716-

1139/2003, imobilele aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, protocol care a fost 

aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2003. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/2003, s-a aprobat ca bunurile preluate 

şi cuprinse în protocolul încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să fie date în 

administrarea acestei unităţi sanitare, încheindu-se în acest sens Contractul de administrare  nr. 

1324-1479/2004. 

Potrivit acestui Contract, titularul dreptului de administrare este obligat să efectueze 

reparaţiile  capitale şi curente necesare precum şi lucrările de întreţinere pentru bunurile imobile 

primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcţii şi de 

instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să întreţină imobilul în bună stare ca un 

bun administrator. 

Spațiile aferente Etajului I al Clădirii situate în Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 1 au 

fost preluate în domeniul public al Județului Alba din domeniul public al orașului Ocna Mureș si 

au fost predate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării 

unui Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș. În luna februarie 2020 s-u recepționat 

lucrări de construcții aferente unor investiții de reparații capitale în valoare de 1.297.364,60 lei.  

Imobilul în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia a fost renovat în anul 2015, iar în luna martie 2020 au fost recepționate 

alte lucrări ale investiție Rezervă de apă Secția Boli Infecțioase Alba Iulia. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2015 privind declararea apartenenței 

spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A la 

domeniul public al județului Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 201/2015 privind aprobarea modificării 

valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, aflate în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de 

reparaţii capitale de către această unitate sanitară. 

 

  



IV. Baza legală 
 -  art. 289, art. 290, art. 297- 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare;administrare; 

  -  art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

- 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; 

- Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

 

 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 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2015 privind declararea apartenenței 

spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A la 

domeniul public al județului Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 201/2015 privind aprobarea modificării 

valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, aflate în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de 

reparaţii capitale de către această unitate sanitară. 

 

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.  90  din 21 aprilie  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 şi 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 GENERAL           

Nr.  9440/21 aprilie 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, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,  

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean  

de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale  

 

 

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

până în data de  23 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 30 aprilie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 90/21 aprilie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 

capitale; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 5422/10 martie 2020, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6173/11 martie 2020; 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3585/12 februarie 2020 și fişa 

de cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia; 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4847/2 martie 2020 și fişa de 

cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

  SECRETAR  GENERAL  

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică 

Nr.   din  aprilie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar  

a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba,  

aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  

ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale  

 

 

 

 În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2002 privind 

trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi 

Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, prin 

Protocolul nr. 716-1139/2003 încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Consiliul 

Judeţean Alba a preluat imobilele aparţinând acestei unităţi sanitare, protocolul fiind aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59 din 24 aprilie 2003. Prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 153/2003 s-a aprobat ca bunurile preluate prin protocolul mai sus menţionat, 

să fie date în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, încheindu-se în acest sens 

Contractul de administrare  nr. 1324-1479/2004. Potrivit acestui contract, titularul dreptului de 

administrare este obligat să efectueze reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările 

de întreţinere pentru bunurile imobile primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la 

timp elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să 

întreţină imobilul  în bună stare ca un bun administrator. 

Prin adresa nr. 5422-6173/10.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

6173/11.03.2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prezintă fişele de cont şi procesele 

verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în urma investiţiilor de reparaţii capitale pentru două 

bunuri immobile proprietate publică a Judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia. 

1.Centrul Multifuncţional de Sănătate Ocna Mureş funcţionează în spaţiile de la etajul I a 

Imobilului Spitalul Orășenesc Ocna Mureș , strada Axente Sever nr. 1, Ocna Mureş, spaţii 

preluate în domeniul public al Judeţului Alba şi predate în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/27.08.2015. Conform art. 8 

Obligaţiile administratorului din Contractul de administrare nr.16762-12457/11.09.2015, 

administratorul este obligat să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii. Astfel 

conform Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.  3585/12.02.2020, Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a recepţionat investiţii ( lucrări de construcţii) în valoare de 

1.199.791,72 lei cu TVA, iar conform fişei contabile s-a centralizat o valoare totală de 

1.297.364,60 lei, care cuprinde şi următoarele : 

-expertiză tehnică 

-taxe aviz mediu 

-taxe Direcţia de Sănătate Publică 

-documentaţie tehnică-economică 

-taxe ISC 0,15 şi 0,25% 

-dirigenţie de şantier   

-servicii proiectare instalaţie electrică de curenţi slabi. 

Lucrările au fost executate în cadrul Autorizaţiei de construire nr. 25/23.10.2017 eliberată 

de Primăria Ocna Mureş la data de 23.10.2017.  

În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunului “ Imobil 

Spitalul Orășenesc Ocna Mureș Etajul 1 - Centru multifuncţional de sănătate”, proprietate 

publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la 

valoarea de 1.549.732,00 lei, la valoarea de 2.847.096,60 lei, ca urmare a recepţionării unor 

investiţii reparaţii capitale la Centrul Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș. 



Se impune de asemenea şi modificarea Contractul de administrare nr. 16762-

12457/11.09.2015, care se realizează prin Act adiţional, în mod corespunzător.  

2. Clădirea Spitalului Contagioase aparține bunului „Imobil în care îşi are sediul Secţia 

de Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” , 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 27 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba. Această clădire a fost reabilitată în anul 2015. Prin Procesul verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nr. 4847/02.03.2020 s-au recepţionat lucrări de construcţii în valoare de 

168.570,64 lei, aferente investiţiei Rezervă de apă Secţia Boli Infecţioase, Alba Iulia, lucrări 

executate în cadrul contractului nr. 20953/29.11.2019, încheiat între Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia şi Instalatorul SA. Conform fişei contabile, valoarea totală este de 186.308,64 

lei şi cuprinde următoarele: 

-studiu de fezabilitate construire rezervă de apă 4.296,60 lei 

-taxă aviz amplasament RK 134,55 lei 

-taxă ISC 0,1 % şi taxă ISC 0,25% 899,23 lei 

-servicii dirigenţie 2.000,00 lei 

-proiectare 9.777,61 lei 

-execuţie 168.570,65 lei 

În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a “Clădirii Spital 

Contagioase” aparținând bunului „Imobil în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase 

aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a 

Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 

3.791.464,00 lei la valoarea de 3.977.772,64 lei, ca urmare a recepţionării investiţiei “Rezervă de 

apă Secția de Boli Infecțioase Alba Iulia” . 

Se impune de asemenea şi modificarea Contractul de administrare  nr. 1324-1479/2004, 

care se realizează prin Act adiţional, în mod corespunzător.  

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

lit. c,  art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a),  art. 289, art. 290, art. 297 - 300  din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, sa fie 

date în administrare instituţiilor publice în condiţiile legii, va permite modificarea valorii de 

inventar pentru bunul imobil “ Imobil Spitalul Orășenesc Ocna Mureș Etajul 1 - Centru 

multifuncţional de sănătate”, de la valoarea de 1.549.732,00 lei, la valoarea de 2.847.096,60 lei 

şi pentru “Clădirea Spitalului Contagioase Alba Iulia” de la valoarea de 3.791.464,00 lei la 

valoarea de 3.977.772,64 lei, rezultate ca urmare a unor reparaţii capitale, precum şi modificarea 

Contractelor de administrare  nr. 1324-1479/2004 şi nr. 16762-12457/11.09.2015 încheiate între 

Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
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