
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 30 aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

- 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; 

- raportul de specialitate nr. 9467/22 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- 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; 

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

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 
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CONSILIUL JUDEȚEAN  

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

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 97 

Alba Iulia, 30 aprilie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 97 din 30 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 

 


