
 
 
 
 
    
 
 

	
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea, completarea și actualizarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 6 iulie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea, completarea și 
actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14828/1 iulie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

- raportul nr. 14655 din 30 iunie 2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

Ținând cont de prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 170/2011 privind  aprobarea  trecerii  din  

domeniul  public  în  domeniul  privat  al  judeţului  Alba,  a  imobilului  situat  în  municipiul  
Alba  Iulia,  str. Mihai Viteazu, nr. 2; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 184/2011 privind  aprobarea  constituirii  
unei  garanţii imobiliare asupra imobilului situat în Alba Iulia, str. Mihai  Viteazu, nr. 2, judeţul 
Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 112/2013 privind reglementarea situaţiei 
juridice asupra unor terenuri aferente „Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s”, 
situate în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 148/2013 privind includerea unui bun imobil 
în Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de 
administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra 
acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 188/2013 privind aprobarea încadrării din 
categoria funcțională de drumuri comunale și străzi, în categoria funcțională de drumuri 
județene, a unor drumuri din Județul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 35/2014 privind aprobarea încadrării din 
categoria funcţională de drum comunal şi stradă, în categoria funcţională de drum judeţean, a 
unor drumuri de interes local din jJudeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 57/2014 privind aprobarea transmiterii 
imobilului situat  în Municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 16, din domeniul public al 
Judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 
destinaţia de sediu al  Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 60/2014 privind completarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea 
unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 133/2014 privind aprobarea trecerii din 
domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune şi demolării unei 
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construcţii aparţinând imobilului situat în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, în care 
îşi are sediul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 141/2014 privind includerea unui bun imobil 
în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de 
administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra 
acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/2014 privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba, asupra a 
două parcele din terenul aferent Staţiei de pompare apă brută Petreşti, situată în extravilanul 
comunei Săsciori - judeţul Alba, precum şi asupra construcţiilor edificate pe acestea; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 59/2015 privind cuprinderea unui imobil în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi aprobarea 
concesionării acestuia către S.C. APA–CTTA  S.A.; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/2015 privind cuprinderea unui imobil în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 89/2015 pentru aprobarea documentaţiei 
cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Satul Sâncrai, aparţinător 
municipiului Aiud, Str. Andrei Mureşanu, nr. 100, proprietate publică a Judeţului Alba, în care a 
funcţionat Şcoala Specială Sâncrai; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 106/2015 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 Județean 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; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/2015 privind aprobarea mutării și 
constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra imobilului 
situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, proprietate publică a 
județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 147/2015 privind aprobarea retragerii 
dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
asupra bunului imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat administrativ în 
orașul Teiuș, str. Clujului, nr. 141, proprietate publică a Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/2016 privind aprobarea documentaţiei 
cadastrale de comasare a imobilului proprietate publică a Judeţului Alba situat administrativ în 
satul Sâncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 56/2016 privind însuşirea  documentaţiilor  
tehnice  cadastrale  pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba, asupra 
imobilului „Construcţii şi teren aferent staţiei de pompare Gura Roşiei”, situat administrativ în 
comuna Roşia Montană; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 105/2016 privind aprobarea  trecerii unor  
bunuri din  domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, scoaterii din funcțiune și 
valorificării prin casare a clădirii stației de pompare Gura Roșiei și a conductei de aducțiune 
între Stația de pompare Gura Roșiei și rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Câmpeni și 
Abrud, bunuri proprietate publică a Județului Alba, concesionate operatorului regional S.C. 
APA-CTTA S.A. Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 124/2016 privind aprobarea documentaţiei 
cadastrale de dezmembrarea imobilului proprietate publică a Judeţului Alba, situat 
administrativ în satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, sat aparţinător municipiului Aiud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 191/2016 privind trecerea unui bun din 
domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public 
al orașului Abrud și administrarea Consiliului local al orașului Abrud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 42/2017 cu privire la  încetarea dreptului de 
administrare instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Alba, asupra unor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 
2 - proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare 



asupra acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de 
sediu; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 46/2017 privind aprobarea preluării cotei de  
1/2 părți asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în orașul Ocna Mureș, din domeniul 
public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local Ocna Mureș, în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 134/2017 cu  privire  la aprobarea constituirii  
dreptului  de  administrare  în favoarea  Serviciului  Public  Județean  Salvamont - Salvaspeo  
Alba  asupra  imobilului  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 9, 
județul Alba - proprietate publică a Județului Alba, cu destinația de sediu; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 154/2017 cu privire la aprobarea trecerii unui 
bun imobil - teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului privat al Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 158/2017 cu privire la aprobarea  modificării 
traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) -  Vinerea - Cugir - Şureanu - 
Prigoana - Valea Mare - DN 67 C; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/2017 cu privire la aprobarea radierii din 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 
705G: limită Judeţul Hunedoara - Cugir (DJ 704); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 160/2017 cu privire la aprobarea radierii din 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al județului Alba a drumului județean DJ 
705F: limită Judeţul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 229/2017 cu privire la aprobarea radierii din 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 
762A: DJ 762 - Vidrișoara - Muntele Găina - limită Județul Arad; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 230/2017 cu privire la aprobarea încadrării 
din categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a 
unui tronson din drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Târsa; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 256/2017 privind aprobarea preluării și 
cuprinderii unui bun imobil situat administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al 
Județului Alba precum și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și 
asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 293/2017 cu privire la aprobarea radierii din 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 
709K: limită Judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 295/2017 cu privire la aprobarea radierii din 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 
106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 346/2017 cu privire la aprobarea declasării și 
radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului 
județean DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai) - Stăuini - Inuri - Releu de televiziune; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 1/2018 cu privire la aprobarea declasării și 
radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului 
județean  DJ 105 M: DN1 - Oiejdea - Ighiu; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea documentației 
cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Stație de tratare a apei Săsciori – proprietate 
publică a Județului Alba, situată  administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeșel; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 43/2018 privind actualizarea datelor de 
identificare ale bunului imobil „Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate 
publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA - CTTA S.A. Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 45/2018 privind preluarea cotei de  1/2  părți 
asupra unui bun imobil situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al 
Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului local al municipiului Blaj, în domeniul public 
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 53/2018 cu privire la modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de 



dezmembrare a imobilului incintă Staţie de tratare a apei Săsciori - proprietate publică a 
Judeţului Alba, situată administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 80/2018 cu privire la aprobarea modificării  
traseului și lungimii drumului județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - 
Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 135/2018 privind încetarea dreptului de 
administrare instituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba asupra bunului imobil situat administrativ în Oraşul Abrud, str. Cuza Vodă, nr. 9, judeţul 
Alba şi trecerea bunului imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea 
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Orașului Abrud și administrarea Consiliului 
local al Orașului Abrud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 157/2018 privind aprobarea trecerii unui bun 
imobil situat administrativ  în municipiul Aiud din domeniul public al Județului Alba și din 
administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al municipiului Aiud și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 191/2018 privind modificarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii 
care au completat acest inventar; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 234/2018 privind aprobarea încetării 
concesiunii asupra bunului imobil „Spaţii de cazare”, înscris în CF 74397 Săsciori, aparţinând 
Staţiei de tratare a apei Săsciori - Sebeşel, bun imobil concesionat către Societatea APA - CTTA 
SA Alba şi transmiterea acestuia din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al Municipiului Sebeş şi în administrarea 
Consiliului local al municipiului Sebeş; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 322/2018 cu privire la aprobarea modificării  
traseului și lungimii drumului județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 323/2018 cu privire la aprobarea schimbării 
încadrării categoriei de folosință și radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Județului Alba a drumului județean DJ 107 P:  Hopârta (DJ107E) - Turdaş (DC 6) - 
DJ 107D (Vama Seacă); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/2019 privind modificarea anexei 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor 
aferente etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul 
Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru 
multifuncțional de sănătate şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  
prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 177/2019 privind aprobarea declasării și 
radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului 
județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind aprobarea completării  
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 239/2019 privind acceptarea donației bunului 
imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj   și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul 
public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 244/2019 privind  atestarea  completării 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 
asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 271/2019 privind aprobarea modificării și 
completării  poziției nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Județului Alba. 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 103/2020 privind aprobarea transmiterii unor 
imobile - terenuri din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean 
Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al 
Municipiului Alba Iulia; 



Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

   Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 289  coroborat cu pct. 2 din anexa nr. 3  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 858 şi urm. din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 426/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Alba; 

- H.G. nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Alba; 

- H.G. nr. 390/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002  privind 
atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Alba; 

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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. I. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba atestat 
prin H.G. nr. 974/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, se completează 
și se actualizează după cum urmează: 

1.)  a) Se aprobă trecerea bunului imobil – construcții și teren aferent în suprafață de 
777 mp înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia și construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, 
înscris C.F. nr. 72572 Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, 
județul Alba din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba în 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba.  

    b) Poziţia cu nr. crt. 18 din  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Județului Alba se completează în mod corespunzător. 

 2.) Se abrogă poziţiile nr. 38, 41, 70, 73, 74, 75, 86, 88, 121, 130, 131, 137, 145, 183, 
184, 191, 192; 

 3.) Se modifică și se completează următoarele poziţii, având elementele de identificare 
cuprinse în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri: 
  3.1.) poziţia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 
sediul Centrul Militar Județean Alba  şi terenul aferent”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„1.270.418,99 ; 593.132,04 total 1.863.551,69”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.2.) poziţia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 
sediul Consiliul Județean Alba  şi terenul aferent”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„8.324.003,51; 1.035.717,02 total 9.359.720,53”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.3.) poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.831.446,65; 
658.958,13 total 4.490.404,78”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.4.) poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.482.158,98; 
737.153,85 total 2.219.312,83”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 



Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.5.) poziţia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „393.075,63; 
647.285,52  total 1.040.361,14”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public 
al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.6.) poziţia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „829.018,68”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.7.) poziţia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „190.562,68”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.8.) poziţia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.009,47; 
38.091,41 total 49.100,88”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.9.) poziţia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.135.043,11; 
222.635,73 total 1.357.678,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.10.) poziţia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „245.079,81; 
131.835,42  total 376.915,23”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.11.) poziţia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care își 
au sediul 1. Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo, 2. Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba, 3. Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia”, coloana nr. 3 va avea 
următorul cuprins: „1. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba Imobil situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 9, județul Alba identificat  astfel: -
„Clădire sediu” , înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, nr. cadastral 104319-C3, compusă din 3 
încăperi, construită din cărămidă cu planşeu de beton, în suprafaţă construită de 101 mp, 2. 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, 
nr. 2, - „Clădire sediu” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 
85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2  situate administrativ 
în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba. - „Gheretă portar” – construcții 
și teren aferent în suprafață de 591 mp, înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. cadastral 
72572 și top. 2006/2, 2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și - Împrejmuire din cărămidă, construită 
din beton şi cărămidă în suprafaţă de 160 ml; -Teren aferent în suprafaţă de 136  mp. - Clădire 
birouri, compusă din 4 încăperi, construită din cărămidă cu şarpantă din lemn şi învelitoare din 
ţiglă, în suprafaţă construită de 76 mp; 3. Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba 
Iulia, situat în str. Nicolae Titulescu nr. 9, înscris în C.F. nr. 33598 Alba Iulia, cu  nr. top. 
2010/3, 2012/3, 2010/2/1 şi 2012/2/1 şi în C.F. nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/1/2, 
2012/1/2, 2010/2/2 şi 2012/2/2, format din:  - Clădire nouă, edificată în regim de înălţime 
S+P+M, construită din: fundaţie de beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă, având suprafaţa construită de 771 mp; - Amenajare exterioară, cuprinzând alei pavate 
cu dale de beton şi zone verzi; - Teren aferent în suprafaţă de 2.668 mp. - Teren aferent în 
suprafaţă totală de 2.804 mp. Vecinătăţi: Est – Proprietate privată şi str. Nicolae Titulescu Sud - 
Str. Mihai Viteazul Vest - Societatea de Servicii Informatice C.T.C.E. Alba Iulia Nord  - Clădire 
sediul PNL şi S.C. Pomponio S.R.L”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „total general 
7.878.206,56, 120,55, 88.632,64, 3.717.302,64, 4.072.150,73 total 2.366.099,27, 300.241,42, 
1.405.810,04”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 
potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.12.) poziţia nr. 19, coloana  2 va avea următorul conținut „Construcţii 
administrative şi social-culturale în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai - Aiud şi 
terenul aferent”, coloana 3 va avea cuprins „Imobil situat administrativ în satul Sîncrai, str. 



Andrei Mureşanu, nr. 100, municipiul Aiud, cuprinzând: - Sediu administrativ Castel, înscris în 
C.F. nr. 71061 Aiud, cu nr. cad. 71061 şi 71061-C1, compus din: clădire Castel, edificată în 
regim de înălţime S+P, cu fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, 
învelitoare ţiglă, având 34 încăperi şi suprafaţa construită de 771 mp. Teren aferent în suprafaţă 
de 17.850 mp; - Gospodărie anexă, înscrisă în C.F. nr. 70750 Aiud, cu nr. cad. 70750 şi 70750-
C5, compusă din: clădire edificată în regim de înălţime P, fundaţie din beton, zidărie cărămidă, 
învelitoare plăci azbociment, având 2 încăperi + 7 boxe şi suprafaţa construită de 145 mp. Teren 
aferent în suprafaţă de 22.584 mp; - Centrul de plasament, înscris în C.F. nr. 91575 Aiud, cu nr. 
cad. 91575-C2, 91575-C3, 91575-C4, 91575-C6, 91575-C7, 91575-C8, 91575-C9  compus din: - 
Clădire Internat, edificată în regim de înălţime P+2, cu suprafaţa construită de 587 mp, având 72 
încăperi (dormitoare, cabinete medicale, croitorie, grupuri sanitare), construită din: fundaţie de 
beton, zidărie de cărămidă şi învelitoare tip terasă; - Clădire Centrala termică, edificată în regim 
de înălţime P,  cu suprafaţa construită de 218 mp, construită din: fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă şi învelitoare tip terasă; - Clădire Cantină, edificată în regim de înălţime P, cu 
suprafaţa construită de 350 mp, având 11 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare cu plăci de azbociment. - Teren aferent în suprafaţă de 
3.328 mp. - Teren aferent în suprafaţă totală de 43.762 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Andrei 
Mureşanu Sud – Proprietăţi particulare Vest – Râul Mureş Nord  – Imobil în care a funcţionat 
Şcoala Specială Sâncrai”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.636.063,74 clădire 
628.428,79 teren 210.765,18; 175.012,91; 3.229.466,14; 2.359,35; 321.578,56; 117.165,48”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.13.) poziţia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 
10.218.923,03, teren 400.746,23  total 10.619.669,26”, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”;  
  3.14.) poziţia nr. 21, coloana  2 va avea următorul conținut „Imobil în care a 
funcţionat Şcoala Specială cu Grădiniţă  Sâncrai - Aiud şi terenul  aferent”, coloana 3 va avea 
cuprins „Imobil situat administrativ în satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, municipiul 
Aiud, cuprinzând: - Şcoala Specială, înscrisă în C.F. nr. 91619 Aiud, cu nr. cad. 91619 -C6, 
91619 -C7, 91619 -C8, 91619 -C9  compusă din: - Clădire Şcoala Specială, edificată în regim de 
înălţime S+P+1, cu suprafaţa construită de 962 mp, având 40 de încăperi cu suprafaţa utilă de 
2000 mp (săli clasă, cabinete, ateliere, grupuri sociale), construită din: fundaţie de beton, zidărie 
de cărămidă, planşeuri de beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; - Clădire Grădiniţă 
Nouă, edificată în regim de înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 127 mp, având 9 încăperi 
(săli clasă, grupuri sociale, bucătărie), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
planşeu din beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; - Clădire Grădiniţa veche, edificată în 
regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 353 mp, având 18 încăperi (săli clasă, cabinete, 
ateliere, grupuri sociale), construită din: fundaţie de beton, zidărie  de cărămidă, planşeu de 
beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; - Clădire Centrala termică, edificată în regim de 
înălţime P, cu suprafaţa construită de 177 mp, având 2 încăperi, construită din:   fundaţie de 
beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din ferme metalice, învelitoare din plăci de azbociment; - 
Teren aferent în suprafaţă de 11.884 mp. - Teren înscris în CF nr. 91620 Aiud, cu nr. cad. 91620  
în suprafaţă de 555 mp. - Total Teren aferent în suprafaţă totală de 12.384 mp. Vecinătăţi: Est – 
Str. Andrei Mureşanu Sud – Imobil în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai Vest – 
Râul Mureş Nord  – Proprietăţi particulare”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„3.247.478,84; 275.078,72; 937.741,53; 418.388,23; 17.602,95”, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.15.) poziţia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.341.108,41; 
1.283.298,43 total 5.624.406,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public 
al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.16.) poziţia nr. 25, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi 
are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, coloana nr. 3 va avea 
următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 
1989, nr. 23,  județul Alba, înscris în C.F. nr. 106270 Alba Iulia, cu nr. cad. 106270, având 



construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,C8,  compus din: 1) Clădire Spital şi Policlinică 
106270 -C5, cu suprafaţa totală construită la sol de 3.510 mp, cuprinzând: a) Clădire Corp 
spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din 
cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; b) Clădire Casa scării, 
având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi 
acoperiş tip terasă; c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime P+2E, 
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 2) Clădire 
Oncologie 106270 - C6, cu suprafaţa construită la sol de 627 mp, având un regim de înălţime 
D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 3) 
Clădire Post trafo şi Grup electrogen 106270 - C7, cu suprafaţa construită la sol de 146 mp, 
edificată în regim P; 4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga 106270 -C8, cu suprafaţa 
construită la sol de  209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie din 
cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 5) Clădire Staţie de oxigen 
106270 - C1, cu suprafaţa construită la sol de 199 mp, edificată în regim P; 6) Bazin de apă 
106270 -C2, cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având capacitatea de 300 mc; 7) Clădire 
Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie compresoare şi Crematoriu 106270 -
C3, cu suprafaţa totală construită la sol de 521 mp, regim P; 8) Clădire Bloc alimentar şi 
Spălătorie 106270 - C4, cu suprafaţa construită la sol de 664 mp, având un regim de înălţime 
S+P, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 9) 
Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone verzi, garduri şi 
împrejmuiri. Teren intravilan aferent, în suprafaţă totală de 26.561 mp, din care: a) Teren curţi 
construcţii în suprafaţă de 3.313 mp, înscris în CF 106269, cu nr. cad. 106269;  b) Teren curţi 
construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, înscris în CF 106270 pe care sunt edificate construcţiile 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi C8; c) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp, înscris în 
CF 86550, cu nr. cad. 86550 și nr. topo. 2985/1/2; d) Teren alee de acces în suprafaţă de 300 mp, 
înscris în CF 86873 Alba Iulia, cu nr. cad. 6156/3 și nr. topo 2985/3; e) Teren curţi construcţii în 
suprafaţă de 111 mp, înscris în CF 86876 cu nr. cad. 6156/4/C12 și nr. topo 2985/4, pe care este 
edificată clădirea Punct control poartă; f) Teren construibil în suprafaţă de 1.578 mp. înscris în 
CF 86131 Alba Iulia, cu nr. cad. 6156/5, nr. top 2985/5 Vecinătăţi: Est–Bulevardul Revoluţiei 
1989; Sud–Bulevardul Transilvaniei; Vest–Strada Fântânelelor; Nord–Liceul Militar „Mihai 
Viteazul” Alba Iulia.”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „51.331.932,38 din care clădiri 
38.169.894,38 teren 13.162.038,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 
public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.17.) poziţia nr. 27, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi 
are sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi 
terenul aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „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; 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”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2007”, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: „3.791.464,00 + 757.151,00 total  4.548.615,00”, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.18.) poziţia nr. 29, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi 
are sediul Policlinica Judeţeană aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul 
aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, înscris în C.F. nr. 78129 Alba Iulia, nr. top. 3665/2/1, 
3665/1/2, 3665/4/2, 3666/1/2, 3666/2/1/1 şi 3665/3/2/1, format din clădire, având un regim de 
înălţime P+4E, cu suprafaţa construită de 758 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din 
cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă şi teren aferent în suprafaţă 
totală de 2.124 mp. Sediul Policlinicii cuprinde suprafeţele utile, corespunzătoare parterului şi 
etajelor I şi II, în cotă de 3/5 părţi din întreaga clădire, după cum urmează: Parterul, cu suprafaţa 
utilă totală de 25,85 mp, respectiv cabinetele nr. 12, cu suprafaţa utilă de 19,54 mp şi nr. 22, cu 
suprafaţa utilă de 6,31 mp; Etajul I+II, cu suprafaţa utilă totală de 1.103,06 mp. Teren aferent în 



suprafaţă totală de 1.138,60 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Al. Vaida Voievod, Sud – Imobil 
proprietate privată, Vest – Imobil proprietate privată, Nord – Str. 1 Decembrie”, coloana nr. 4 va 
avea următorul cuprins: „2002”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.317.241,78 + 
688.136,00 total 4.065.377,78”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.19.) poziţia nr. 31, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care a 
funcţionat Colegiul Medicilor Alba Iulia şi terenul aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul 
cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, înscris în 
C.F. nr. 78134 Alba Iulia, cu nr. top 2014/7/1/a, 2014/7/1/b şi 2014/7/2 format din: Clădire, 
având un regim de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 159 mp şi suprafaţa utilă totală 
de 214,18 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă 
de lemn şi învelitoare din ţiglă. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.428 mp. Vecinătăţi: Est – 
Str. Lucian Blaga, Sud – Imobil proprietate privată, Vest – Imobil proprietate privată, Nord – 
Imobil proprietate privată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „609.568,34, 713.737,67 
total 1.323.306,01”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.20.) poziţia nr. 32, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi 
are sediul Dispensarul TBC aparţinător Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul 
aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1, înscris în C.F. nr. 32924 Alba Iulia nr. top 1655/2/1/1/2, 
1656/2/1/1/2, 1655/2/1/1/3 , 1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b, 1655/2/1/1/2/1 şi 
1656/1/1/1/2/1, format din: Clădire dispensar, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa 
construită de 407 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din plăci prefabricate din beton şi 
acoperiş tip terasă. Suprafaţa utilă totală este de 314,53 mp, din care: 94,77 mp – la parter şi 
219,76 mp – la etaj. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.169 mp. Vecinătăţi: Est – proprietar 
particular, Sud – Str. Crişanei, Vest – drum, Nord – proprietar particular ”, coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „939.729,00, 554.374,87 total 1.494.103,87”, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.21.) poziţia nr. 34, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care a 
funcţionat Secţia de Neurologie şi Psihiatrie aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia şi terenul aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, înscris în C.F. nr. 84194 Alba Iulia, cu nr. cad. 84194, 
84194-C1, 84194-C2, 84194-C3, 84194-C4, 84194-C6, 84194-C7, compus din: Clădire Birou 
Internări, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 552 mp, cuprinzând 4 
încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de 
lemn şi învelitoare din ţiglă; Clădire Secţie Neurologie, având un regim de înălţime P+1E, cu 
suprafaţa construită de 1.544 mp, cuprinzând 36 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie 
din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; Clădire Secţie 
Psihiatrie, având un regim de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 99 mp, cuprinzând 35 
încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă 
de lemn şi învelitoare din ţiglă; Morga, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 
68 mp, 1 încăpere, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; Clădire Sediul Administrativ, având un regim de 
înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 258 mp, cuprinzând 13 încăperi, realizată din: fundaţii 
de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
ţiglă; Clădire Club, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 169 mp, 
cuprinzând 7 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de 
beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; Clădire Centrala termică, cu suprafaţa construită 
de 8 mp –regim P; Împrejmuiri - din zidărie în lungime de 143,50 ml. Teren aferent în suprafaţă 
totală de 17.870 mp compus din curte şi grădină. Vecinătăţi: Est – Imobile proprietate privată şi 
fostul Centru de Primire a Copilului Alba Iulia, Sud – Str. Unirii, Vest – Şanţ Cetate Alba Iulia, 
Nord – Teren proprietatea Episcopiei Romano - Catolice Alba Iulia”, coloana nr. 4 va avea, în 
ordinea alineatelor, următorul cuprins: „1989; 1860; 1732; 1986; 1860; 1986; 1985”, coloana nr. 
5 va avea următorul cuprins: „4.311.636,35, 7.528.570,00 total 11.840.206,35”, iar coloana nr. 6 



va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.22.) poziţia nr. 35, coloana  2 va avea următorul conținut „Imobil în care îşi are 
sediul Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba”, coloana 3 va avea cuprins „- Imobil situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, 
sub nr. ord. A+1,4, cu nr. top. 2900/2, 2904/2, 2905/2/2 şi 2906/2, compus din: - Clădire Sediu 
Ambulanţă, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 251,82 mp, cuprinzând 12 
încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 
terasă; - Clădire Birouri Contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 
63,95 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu 
de beton şi acoperiş tip terasă; - Clădire Garaje+Atelier mecanic, având un regim de înălţime P, 
cu suprafaţa construită de 630,17 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, 
zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; - Clădire Garaje, având un regim de 
înălţime P, cu suprafaţa construită de 390 mp, cuprinzând 11 încăperi, realizată din: fundaţii de 
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă; - Clădire 
Centrală  termică, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 50 mp, cuprinzând 2 
încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 
terasă; - Rampă de 7 tone,  realizată din metal, în suprafaţă construită 28 mp; - Teren aferent în 
suprafaţă totală de 4.349 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Mesteacănului Sud – Str. Luceafărului Vest – 
Ansamblu locuinţe Nord  – Calea Moţilor”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„677.797,71; 172.132,60; 1.193.993,12; 677.363,11; 98.789,04; 2,10; 823.941,26 total 
3.644.018,93”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 
potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.23.) poziţia nr. 37, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 103 G: Inoc 
(DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj”, coloana nr. 3 va avea următorul 
cuprins: “- poziția km: 0+000 - 13+200- lungimea: 13,200 km”, coloana nr. 4 va avea următorul 
cuprins: „1974”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.603.995,78, iar coloana nr. 6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.24.) poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.182.822,07”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.25.) poziţia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.664.561,65”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.26.) poziţia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.591.987,29”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.27.) poziţia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.004.046,10”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.28.) poziţia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.159.813,71”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.29.) poziţia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.263.090,46”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.30.) poziţia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.275.021,28”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 



  3.31.) poziţia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.722.848,18”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.32.) poziţia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.046.669,50”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.33.) poziţia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.380.283,37”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.34.) poziţia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.167.502,12”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.35.) poziţia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.221.943,46”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.36.) poziţia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.970.185,42”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.37.) poziţia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.703.285,45”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.38.) poziţia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.507.154,29”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.39.) poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.927.713,63”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.40.) poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.219.283,98”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.41.) poziţia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ 107 U: Băcăinţi 
(DJ 107A) - Ceru Băcăinţi(DC 61)”, coloana 3 va avea următorul cuprins „- poziția km: 0+000 - 
7+000 - lungimea: 7,000 km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „931.295,21”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.42.) poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.466.834,74”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.43.) poziţia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.027.824,70”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.44.) poziţia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.816.594,47”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 



135/2020”; „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.45.) poziţia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.250.457,86”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.46.) poziţia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.522.760,94”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.47.) poziţia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.616.265,20”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.48.) poziţia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.128.114,33”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.49.) poziţia nr. 66, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „ DJ 704: DN 7 
(Şibot) - Vinerea - Cugir”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „- poziția km: 0+000 – 
11+750 - lungimea: 11,750  km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.162.578,15”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.50.) poziţia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.833.033,35”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.51.) poziţia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.923.946,12”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.52.) poziţia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.356.819,77”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.53.) poziţia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.742.138,83”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.54.) poziţia nr. 72, coloana cu nr. 2 va avea următorul cuprins „DJ 705 E: DN 7 
- Tărtăria - Săliştea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „- poziția km: 0+000 – 4+800 - 
lungimea: 4+800  km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.287.961,58”, iar coloana nr. 
6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.55.) poziţia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.875.567,52”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.56.) poziţia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „275.633,17”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.57.) poziţia nr. 78, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.386.631,71”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 



  3.58.) poziţia nr. 79, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.069.462,62”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.59.) poziţia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.167.810,04”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.60.) poziţia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.930,79”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.61.) poziţia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „679.707,91”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.62.) poziţia nr. 84, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.959.370,88”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.63.) poziţia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.976.311,79”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.64.) poziţia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.870,98”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.65.) poziţia nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.292,35”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.66.) poziţia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.126.796,22”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.67.) poziţia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „436.882,76; 
98.120,87 total 535.003,63”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.68.) poziţia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „637.468,84”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.69.) poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.146.415,66; 
399.786,06; total 8.546.201,72”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public 
al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.70.) poziţia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.374.220,29”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.71.) poziţia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.819.261,00”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 



  3.72.) poziţia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „417.417,04”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.73.) poziţia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.918.097,41”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.74.) poziţia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.138,95; 
14.569,16; total 21.708,11”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.75.) poziţia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „828.805,11”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.76.) poziţia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5,325,481.65”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.77.) poziţia nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4,334,042.36”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.78.) poziţia nr. 104, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „168.512,13”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.79.) poziţia nr. 105, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „73.294,67”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.80.) poziţia nr. 106, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31,495.19”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.81.) poziţia nr. 108, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „837.239,50”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.82.) poziţia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „720.388,86”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.83.) poziţia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.490.201,49”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.84.) poziţia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.213.890,65”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.85.) poziţia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.890,79”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.86.) poziţia nr. 114, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren construibil 
zona turistică “Poarta Raiului”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Situat administrativ în 



intravilanul satului Tău-Bistra, Comuna Şugag, zona turistică „Poarta Raiului”, Judeţul Alba. 
Înscris în C.F. nr. 70504 Şugag, cu nr. cadastral 70504 şi nr. top. 1011/25/2, 1012/25/2, 
1005/25/2, 996/1/25/2 şi 1006/1/25/2. Suprafaţa totală: 26.697 mp. Vecinătăţi:La Nord - teren 
proprietate privată a comunei Săsciori La Sud – Pădure Romsilva La Vest – Pârâul Canciu La 
Est - Pădure Romsilva, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „967.663,04”, iar coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.87.) poziţia nr. 115, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.526.046,87”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.88.) poziţia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.990.586,10; 
25.906,11 clădire”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.89.) poziţia nr. 117, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.108.830,57”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.90.) poziţia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.781,00”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.91.) poziţia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „556.020,43 + 
19.456,24 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.92.) poziţia nr. 120, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „Teren aferent 
Staţiei de pompare Gura Roşiei”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „Teren situat în 
extravilanul localităţii Gura Roşiei, judeţul Alba, identificat prin CF nr. 71243 Roșia Montană şi 
CF nr. 71244 Roşia Montană. Suprafaţă totală de 849 mp.”, coloana nr. 5 va avea următorul 
cuprins: „5.530,53”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.93.) poziţia nr. 122, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13,59 clădire 
25.247,09 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.94.) poziţia nr. 123, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.050,70”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.95.) poziţia nr. 124, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „517.358,92 stație 
+ 1.511,35 clădire 18.166,58 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 
public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.96.) poziţia nr. 125, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „370.144,25”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.97.) poziţia nr. 126, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „45.499,19 
rezervor + 7.392,77 teren + 71,73 clădire”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.98.) poziţia nr. 127, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.668,77 teren + 
52.892,41 rezervor”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 



  3.99.) poziţia nr. 128, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „594.299,29”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.100.) poziţia nr. 129, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „Total 
7.415.926,00 din care clădiri 4.447.526,00,  teren 2.968.400,00”, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.101.) poziţia nr. 132, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „273.083,12”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.102.) poziţia nr. 133, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.982,88; 
39.748,94; clădirea; 16.233,94 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 
public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.103.) poziţia nr. 134, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „108.136,60”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.104.) poziţia nr. 135, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „201.653,68; 
71.344,01 clădiri + teren 130.309,66”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 
public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.105.) poziţia nr. 136, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „87.011,58”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.106.) poziţia nr. 138, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „282.625,43”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.107.) poziţia nr. 139, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „261.980,47”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.108.) poziţia nr. 140, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.509,74”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.109.) poziţia nr. 141, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „evidență 
1.630.113,43 clădirea 4.672,32 teren +282.226,40 + 550.161,03 total 2.433.173,18”, iar coloana 
nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, 
cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.110.) poziţia nr. 142, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „Construcţii şi 
teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q= 1000 l/s”, coloana nr. 3 va avea 
următorul cuprins „Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în localitatea 
Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele aferente, pavilion de exploatare, trei 
decantoare radiale, staţie de reactivi şi clorinare, bazine de stocare şi dizolvare, atelier şi 
magazie. Debit Q = 1000 l/s. Terenul aferent, în suprafaţă totală de 32673mp, se compune din: - 
incinta staţiei, în suprafaţă de 23.260mp, înscris în C.F. nr. 74396 Săsciori cu nr. cadastral 
74396, pe care sunt edificate 11clădiri având suprafaţa totală construită de 5067mp, nr. cadastral 
74396 - C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11; - teren împrejmuit în suprafaţă de 280 
mp, înscris în CF 74398 Săsciori - drum de acces, în suprafaţă de 5802 mp, înscris în C.F. nr. 
70488 Săsciori cu nr. cadastral 70488; - teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3331 
mp, înscris în C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487.”, coloana nr. 5 va avea următorul 
cuprins: „clădire 1.034.067,25 stație 12.643.679,52 teren 761.026,54 total 14.438.773,31”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 



974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.111.) poziţia nr. 143, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.904.423,92”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.112.) poziţia nr. 144, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.972.827,76”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.113.) poziţia nr. 146, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 
1.679.831,59; teren 5.252,25 total 1.685.083,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.114.) poziţia nr. 147, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 
193.112,56; teren 8.055,59 total 201.168,16”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.115.) poziţia nr. 148, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 
731.347,05; teren 52.740,94 total 784.087,99”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.116.) poziţia nr. 149, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „58.007,45”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.117.) poziţia nr. 150, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „66.232,86”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.118.) poziţia nr. 151, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.405,46”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.119.) poziţia nr. 152, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „60.451,09”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.120.) poziţia nr. 153, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.289,72”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.121.) poziţia nr. 154, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „92.861,12”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.122.) poziţia nr. 155, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.276,00”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.123.) poziţia nr. 156, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „477.271,90”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.124.) poziţia nr. 157, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „829.018,68”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 



  3.125.) poziţia nr. 158, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 
140.025,19; teren 121.868,54 total 261.893,73”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.126.) poziţia nr. 159, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.134.129,39; 
5.538.892,75 clădiri 595.236”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.127.) poziţia nr. 160, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.272.007,43”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.128.) poziţia nr. 161, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 
public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.129.) poziţia nr. 162, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.641,12”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.130.) poziţia nr. 163, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.525,50”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.131.) poziţia nr. 164, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.115,30”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.132.) poziţia nr. 165, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „65.205,77”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.133.) poziţia nr. 166, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17,779,043.88 
clădire muzeu, 1,602,312.55 teren muzeu, 6.074.515,74 clădire Museikon, 274.994,97 teren 
Museikon, 686.574,02 teren Museikon  Consiliul Județean Alba”, iar coloana nr. 6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.134.) poziţia nr. 167, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădire 
5.348.769,09;  teren 669.857,97,  total 6.018.627,06”, iar coloana nr. 6 va avea următorul 
cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.135.) poziţia nr. 168, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1075777.85; 
114113.42 total 1.189.891,27”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.136.) poziţia nr. 169, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „534.236,94; 
43.737,52 total 577.974,47”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.137.) poziţia nr. 170, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „441.294,49; 
49.138,40 Total 490.432,89”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.138.) poziţia nr. 171, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „685.007,50”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.139.) poziţia nr. 172, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „516.790,09”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 



974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.140.) poziţia nr. 173, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „406.492,59”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.141.) poziţia nr. 174, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „528.653,98”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.142.) poziţia nr. 175, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „416.242,34”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.143.) poziţia nr. 176, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „431.120,38”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.144.) poziţia nr. 177, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „524.792,21”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.145.) poziţia nr. 178, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „425.897,34”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.146.) poziţia nr. 179, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „505.373,83”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.147.) poziţia nr. 180, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „446.133,49”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.148.) poziţia nr. 181, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.209.179,99”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.149.) poziţia nr. 182, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „855.338,53”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.150.) poziţia nr. 185, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27759.91”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.151.) poziţia nr. 186, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „421757.06”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.152.) poziţia nr. 187, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.519.912,14; 
69.843,04 Total 1.589.755,18”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.153.) poziţia nr. 188, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „455.001,63”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 



  3.154.) poziţia nr. 189, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „455.001,63”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.155.) poziţia nr. 190, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.063.833,17”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.156.) poziţia nr. 193, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23806.34”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.157.) poziţia nr. 194, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „869.935,24”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.158.) poziţia nr. 195, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „Imobil în care îşi 
are sediul Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi terenul aferent”, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4,106,682.81; 1.196.544,53 Total 5.303.227,34”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.159.) poziţia nr. 196, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2579150.15 
teren 13737.69”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 
potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
  3.160.) poziţia nr. 197, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „202.743,79”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.161.) poziţia nr. 198, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „473.959,08”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.162.) poziţia nr. 199, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.009.723,68”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.163.) poziţia nr. 200, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.407,50”, iar 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.164.) poziţia nr. 201, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.847.096,60”, 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 244/2019 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
135/2020”; 
  3.165.) poziţia nr. 202, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ 103E: DN1 - 
Gârbova de Jos - Gârboviţa - Gârbova de Sus”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Poz. Km 
0+000 – 7+540 sectorul de drum comunal DC 79: Gârbova de Jos - Gârboviţa - Gârbova de Sus,  
aflat în domeniul public al municipiului Aiud; Poz. Km 7+540 – 9 + 390 strada Ghe. Bariţiu,  
aflat în domeniul public al municipiului Aiud.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2013”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins „1.904.975,77” și coloana 6 va avea următorul cuprins 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 188/2013,  
nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.166.) poziţia nr. 203, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ142P: Crăciunelu 
de Jos(DN14B) - Bucerdea Grânoasă”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Poz. Km 0+000 – 
1+102 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Crăciunelu de Jos (provine 



din DC 20) – Lungime: 1,102 km; Poz. Km 1+102 – 3 + 800 sectorul de drum comunal aflat în 
domeniul public al comunei Bucerdea Grânoasă (provine din DC 20 şi strada Ioan Maiorescu) – 
Lungime: 2,698  km; Lungimea totală: 3,800 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins „0” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul 
public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, nr. 
109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.167.) poziţia nr. 204, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane 
pe lemn”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 128 icoane pe lemn, din care clasate pe fond 
10 icoane şi au fost realizate în perioada sec. XVII-XX în ateliere diverse sau neidentificate sau 
de către  pictori academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins „17.605,50” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 
135/2020”; 
  3.168.) poziţia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane 
pe lemn”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 680 icoane pe sticlă, din care clasate pe fond 
14 şi pe tezaur 7 icoane şi au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau 
neidentificate sau de către  pictori academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins „41.691,31” și coloana 6 va avea următorul cuprins 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.169.) poziţia nr. 206, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane 
pe hârtie”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 6 icoane realizate pe carton sau 
litografii, neclasate şi au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau 
neidentificate.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea următorul 
cuprins „2.000,07” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba 
potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.170.) poziţia nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane 
pe pânză şi veşminte preoţeşti”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri 
culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 22 icoane pe 
pânză şi 11 veşminte preoţeşti, neclasate şi au fost realizate în perioada sec. XIX-XX în ateliere 
diverse sau neidentificate sau de către  pictori academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins 
„ 2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „3.270,06” și coloana 6 va avea următorul cuprins 
„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.171.) poziţia nr. 208, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de cruci”, 
coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional 
al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 130 de cruci, din care 102 diverse tipuri de cruci de 
uz liturgic, din metal sau lemn pictat, 3 cruci de mormânt din lemn cioplit şi 25 stâlpi funerari 
din lemn cioplit. Piesele au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau 
neidentificate sau de către  meşteri academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins „279,09” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul 
public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 
109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.172.) poziţia nr. 209, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de diverse 
piese de cult”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 5 piese, respectiv o candelă, un 
candelabru, două preistorice şi un sfeşnic, realizate în perioada  sec. XVIII-XX.”, coloana 4 va 
avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „0,05” și coloana 6 va avea 
următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean 
Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.173.) poziţia nr. 210, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de 
fotografii documentare”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, 
existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 4 fotografii 
documentare, reprezentând picturi parietale din biserica de lemn Ocoliş, Judeţul Alba.”, coloana 
4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „0,04” și coloana 6 va 



avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.174.) poziţia nr. 211, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de carte 
veche românească şi străină”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de carte veche, 
existentă la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 714 volume de carte 
veche româneasca, din care clasate pe fond 25, în curs de reclasare în tezaur 5 şi 7 în curs de 
clasare. Colecţia mai cuprinde un număr de 372 volume de carte veche străină, din care 4 clasate 
pe fond. Volumele, cu conţinut majoritar religios, au fost realizate în perioada sec. XVI-XX în 
ţară sau în străinătate, ca manuscrise în ediţii consacrate sau ediţii neidentificate.”, coloana 4 va 
avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „193.264,00” și coloana 6 
va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.175.) poziţia nr. 212, coloana 2 va avea următorul cuprins „Imobil în care 
funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”, coloana 3 va avea următorul 
cuprins „Imobil situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n. judeţul Alba, 
compus din : Clădire, edificată în regim D+P+E, având suprafaţa construită de 590,44 mp şi 
suprafaţa utilă totală de 1277,45 mp, fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din 
beton, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă tip ţiglă; Împrejmuiri şi amenajări exterioare, 
constând din alei auto şi pietonale, o parcare pentru patru autoturisme, zone verzi spaţii pentru 
plimbare şi recreere a celor asistaţi, precum şi un zid de sprijin din beton armat în lungime de 54 
m, realizat datorită pantei mari a terenului în zona de nord şi nord-est a imobilului. Accesul la 
clădire se face pe un drum care face legătura cu str. Brazilor. Terenul aferent în suprafaţă de 
2.568 mp, înscris în C.F. nr. 70017 Baia de Arieş, cu nr. cadastral 64, este proprietate publică a 
Oraşului Baia de Arieş, pentru care s-a constituit drept de administrare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe o perioadă de 49 de ani potrivit Hotărârii 
Consiliului local Baia de Arieş nr. 120/2011. Vecinătăţi: Nord – drum de exploatare Sud – dig de 
protecţie Valea Ciorii Est – drum de exploatare Vest – Ateliere Şcoală şi platformă betonată”, 
coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „3652067.93” 
și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba nr. 141/2014 și nr. 135/2020”; 
  3.176.) poziţia nr. 213, coloana 2 va avea următorul cuprins „Sistem 
microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring şi 
Doştat”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunelor 
Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring şi Doştat, cuprinzând: Aducţiuni, în lungime totală de 62.356 
ml, după cum urmează:  Punct racord – GA1 (Staţia de pompare Daia Română):PEHD, De 400, 
Pn 10, L=9.556 ml; GA1– GA2 (Staţie de pompare/Rezervoare Daia Română): PEHD, De 180-
200, Pn 10-16, L=7.483 ml; GA2 – GA3 (Rezervoare Vingard): PEHD, De 160-180, Pn 6-25,       
L=5.483 ml; GA1 – Nod E (Cut): PEHD, De 225-280, Pn 10-16, L=9.084 ml; Nod E - GA6 
(Rezervoare Cut): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=1.466 ml; Nod E – Nod F (Cunţa/Draşov): PEHD, 
De 225, Pn 10-16, L=3.540 ml; Nod F - Nod G (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=2.875 
ml; Nod G – GA8 (Rezervoare Cunţa/Draşov): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=629 ml; Nod G – Nod 
H (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=645 ml; Nod H – GA4 (Staţia de 
pompare/Rezervoare Boz):PEHD, De 90-110, Pn 6-10, L= 5.297 ml; GA4 – GA5 (Rezervoare 
Doştat): PEHD, De 110, Pn 6-10, L= 4.943 ml; Nod H – GA9 (Staţia de pompare/Rezervoare 
Şpring):PEHD, De 90, Pn 6-10, L= 5.321 ml; Nod F – GA7 (Staţia de pompare/Rezervoare 
Câlnic):PEHD, De 125, Pn 6-16, L= 6.034 ml. 5 Staţii de pompare cu construcţiile, utilajele, 
instalaţiile şi dotările aferente: GA1 şi GA2 Daia Română; GA4 Boz; GA7 Câlnic; GA9 Şpring. 
8 Staţii de clorinare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările aferente: GA2 Daia Română; 
GA3 Vingard; GA4 Boz; GA5 Doştat; GA6 Cut; GA7 Câlnic; GA8 Cunţa/Draşov; GA9 Șpring. 
8 Rezervoare metalice de înmagazinare a apei, cu capacităţi diferite: 600 mc – Daia Româna; 
300 mc – Cut, Câlnic şi Cunţa/Draşov; 200 mc – Vingard, Boz, Doştat şi Şpring. 83 Cămine (de 
branşament.)”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul 
cuprins „13700214.62” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2015 și nr. 135/2020”; 
  3.177.) poziţia nr. 214, coloana 2 va avea următorul cuprins „Bază de agrement 
Blaj – parţial”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în Parcul Avram 
Iancu din Municipiul Blaj, str. Republicii f.n., Judeţul Alba, compus din: - Bazin de înot (C1), 
din beton, cu adâncimea de 2,5 m şi suprafaţa de 1601 mp; - Anexă (C2), edificată în regim P, 



construită din cărămidă, fundaţie beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa 
construită de 19 mp. Teren aferent în suprafaţă de 10.476 mp, înscris în C.F. nr. 72553 cu nr. 
cadastral 72553, 72553-C1 şi 72553-C2. Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmăşie în 
favoarea judeţului Alba şi ½ în devălmăşie în favoarea municipiului Blaj. Vecinătăţi: Nord – 
Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram Iancu Sud – Str. Iuliu Maniu Est – Baza 
sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram Iancu Vest – Proprietăţi private”, coloana 4 
va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins „2628951.44” și 
coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba nr. 79/2015 și nr. 135/2020”; 
  3.178.) poziţia nr. 215, coloana 2 va avea următorul cuprins „Imobil în care 
funcţionează  Secţia de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 
judeţul Alba, compus din : - Clădire, edificată în regim P+1E, având suprafaţa totală construită 
de 430 mp, fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn 
şi învelitoare din ţiglă; - Teren aferent, împrejmuit - în suprafaţa totală măsurată de 1.503 mp. 
Înscris în C.F. nr. 30413 Alba Iulia, cu nr. top. 390/1/1/1/2/2 şi 391/2/1/1/2/2 şi în C.F. nr. 5226 
Alba Iulia, cu nr. top. 385, 386/2 şi 387/2. Vecinătăţi: Nord – S.C. Xerom SRL Sud – str. Petru 
Dobra Est – drum de acces Vest – proprietate privată”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 
2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins „912.004; 680.139,72 Total 1.592.143,72” și 
coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 și nr. 135/2020”; 
  3.179.) poziţia nr. 216, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren 
neîmprejmuit”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în orașul Ocna 
Mureș, str. Fabricii, f.n. județul Alba compus din: - Lot. I teren cu categoria de folosință curți, 
construcții - înscris în CF 79103 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp  - 
Lotul II teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris în CF 79104 Ocna Mureș, cu nr. 
cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp. Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmășie în 
favoarea Județului Alba și ½ în devălmășie în favoarea Orașului Ocna Mureș”, coloana 4 va avea 
următorul cuprins „ 2017”, coloana 5 va avea următorul cuprins „0,55” și coloana 6 va avea 
următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean 
Alba nr. 46/2017 și nr. 135/2020”; 
  3.180.) poziţia nr. 217, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren 
neîmprejmuit”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în comuna 
Lupșa, localitatea  Lupșa, nr. f.n. județul Alba compus din: - teren cu categoria de folosință 
fâneață, intravilan - înscris în CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1.448 mp. 
- teren cu categoria de folosință fâneață, extravilan - înscris în CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 
71443, în suprafață de 462 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins „38561.29” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba  nr. 154/2017, 191/2018 și nr. 
135/2020”; 
  3.181.) poziţia nr. 218, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ 762B: DJ 762 – 
Avram Iancu”, coloana 3 va avea următorul cuprins „- poz. km 0+000 – 1+917- lungime 1,917 
km”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2017”, coloana 5 va avea următorul cuprins 
„922518.77” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba  nr. 230/2017, 191/2018 și nr. 135/2020”; 
  3.182.) poziţia nr. 219, coloana 2 va avea următorul cuprins „Centrul de 
recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap psihic  Ocna Mureș”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins „Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 55, 
județul Alba înscris în CF 71699  Ocna Mureș compus din: - teren în suprafaţă de 5850 mp din 
acte (5610 mp măsuraţi) - clădire în suprafaţă construită de 1151 mp. Construcție parter din 
cărămidă, cu fundații din beton, învelitoare din țiglă, având 29 de încăperi. Cota actuală de 
proprietate este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Vecinătăți: Sud: proprietate particulară Nord: 
str. Mihai Viteazu Est: str. Memorandumului Vest: canal pluvial”, coloana 4 va avea următorul 
cuprins „ 2017”, coloana 5 va avea următorul cuprins „1.519.985,6” și coloana 6 va avea 
următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean 
Alba  nr. 256/2017, 191/2018 și nr. 135/2020”; 
  3.183.) poziţia nr. 220, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren cu destinaţie 
Sală  de sport polivalentă a Județului Alba.”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat 



administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus 
din: - teren în suprafaţă de 17.118 mp înscris în CF 77085 Blaj Cota actuală de proprietate este 
de 1/2  în  favoarea Județului Alba. Vecinătăți: Sud: proprietate particulară Nord: str. Mihai 
Viteazu Est: str. Memorandumului Vest: canal pluvial”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 
2018”, coloana 5 va avea următorul cuprins „1456160.7” și coloana 6 va avea următorul cuprins 
„Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba  nr. 45/2018, 
191/2018 și nr. 135/2020”; 
  3.184.) poziţia nr. 221, coloana 2 va avea următorul cuprins „Centru de 
Management Integrat  al Deșeurilor în Județul Alba”, coloana 3 va avea următorul cuprins 
„Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT Galda de Jos, nr.58, județul Alba, înscris în 
CF nr. 70275 Galda de Jos, cu  nr. cadastral 70275-C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-
C5, 70275-C6, 70275-C7, 70275-C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12, 70275-
C13, 70275-C14, 70275-C15, 70275-C16, 70275-C17, 70275-C18, 70275-C19, 70275-C20,  
70275-C21,  70275-C22  și 70275-C23,  compus din: - C1 -  Biocelule - 1676 mp; - C2 -  
Biocelule - 1340 mp; - C3 - Şopron pentru rafinare şi maturare - 4735 mp; - C4 - Bazin 
recirculare - 221 mp; - C5 - Biofiltru - 204 mp; - C6 - Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 
mp; - C7 - Şopron primire - TMB - 1425 mp; - C8 - Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp; - 
 C9 - Hală pentru sortare - 5194 mp; - C10 - Post Trafo - 15 mp; - C11 - Tablou 
electric general – 10mp; - C12 - Facla/arzător – stație de colectare și ardere - 16 mp; - C13 - 
Staţie de epurare - 60 mp; - C14 - Bazin levigat - 296 mp; - C15 -  Bazin permeat - 122 mp; - 
C16 - Clădire administrativă - 199 mp; - C17 - Clădire întreţinere - 304 mp; -  C18 - 
Rezervor intervenţii - 50 mp; - C19 - Casă pompe - 42 mp; - C20 - Spălător cauciucuri - 42 mp; - 
 C21 - Cântar auto - 90 mp; - C22 - Cabină portar - 29 mp; - C23 - Depozit ecologic - 
Celula 1 - 51613 mp. - Totalul suprafeţei construită la sol este de 70039 mp. Cota actuală de 
proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasă de sârmă și 
fundație de beton, drumuri și platforme interne, rigole, spații verzi, porți de acces, stație de 
carburant mobilă, puțuri monitorizare pânză freatică și rețea distribuție energie electrică, 
suprafaţa construită la sol de 70039 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Vecinătăți: 
Nord: UAT Galda de Jos Sud: IE 70274 Est: UAT Galda de Jos Vest: IE 70274”, coloana 4 va 
avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins „105.158.638,54” și 
coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 
  3.185.) poziţia nr. 222, coloana 2 va avea următorul cuprins „Staţie de transfer 
Deşeuri Blaj și Depozit de deșeuri neconform închis Blaj”, coloana 3 va avea următorul cuprins 
„Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT Sâncel, județul Alba, înscris în CF nr. 70573 
Sâncel, cu  nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2, 70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -C5, 70573 -C6 și 
70573 –C7 compus din: C1 - Cântar auto - 95 mp; C2 - Container administrativ - 15 mp; C3 - 
Container sanitar - 15 mp; C4 - Staţie de pompare - 15 mp; C5 - Pâlnie de alimentare 
prescontainer - 17 mp;  C6 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; C7 – Depozit 
neconform închis lot 4 Blaj – 7765 mp. Totalul suprafeţei construită la sol este de 7.939  mp. 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasă 
de sârmă, drumuri perimetral de inspecție, rigole perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri 
monitorizare ape subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 7.939  
mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în 
suprafață de 23.591 mp, este de 1/1  în  favoarea UAT Municipiul Blaj Vecinătăți:  Nord: IE 
70294 Sud: A 1033 Vest: Drum Est: Vn 1122, A 1033”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 
2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins „7.363.151.52; 3.329.624,33” și coloana 6 va avea 
următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean 
Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 
  3.186.) poziţia nr. 223, coloana 2 va avea următorul cuprins „Stație de transfer 
Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcții 
-  situat administrativ în UAT Săliștea, sat Tărtăria, județul Alba, înscris în CF nr. 70176 
Săliștea, cu  nr. cadastral 70176 -C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5 compus 
din: C1 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; C2 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 
17 mp; C3 - Staţie de pompare - 15 mp; C4 - Container administrativ şi container sanitar - 30 
mp; C5 Cântar auto - 94 mp; Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp. Cota actuală de 
proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasă de sârmă, 
drumuri de inspecție, rigole perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape 



subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 173  mp este de 1/1  în  
favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 13.000 mp, 
este de 1/1  în  favoarea UAT Săliștea. Vecinătăți: Nord: canal Sud: comuna Săliștea Vest: De 22 
Est: comuna Săliștea”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins „8.545.886,67” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 
  3.187.) poziţia nr. 224, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 
neconform închis Abrud”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcție -  situat 
administrativ în oraș Abrud, județul Alba, înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu  nr. cadastral 72080 
-C1 compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Abrud  - 5.576 mp; Cota actuală de 
proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa de sârmă şi 
poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie 
gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa 
construită la sol de 5.576  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate 
asupra terenului, în suprafață de 7.450 mp, este de 1/1  în  favoarea Orașul Abrud Vecinătăți: 
Nord: drum Sud: IE 72079 Vest: drum Est: Pârâu”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins „1.203.710,67” și coloana 6 va avea următorul cuprins 
„Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020”; 
  3.188.) poziţia nr. 225, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 
neconform închis Aiud”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcții -  situat 
administrativ în oraș Aiud, județul Alba, înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu  nr. cadastral 86890 -
C1 și 86890 –C2 compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Aiud  - 20.976 mp 
construit la sol – suprafața desfășurată 21.855 mp; C2 – unitate de incinerare a gazelor – 12 mp. 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa 
de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, 
unitate de incinerare a gazelor, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum 
perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 20.976 mp – suprafața desfășurată 21.855 
mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în 
suprafață de 27.865 mp, este de 1/1  în  favoarea Municipiul Aiud Vecinătăți: Nord: IE 91242 
Sud: drum Vest: A 1700/3, drum, A 1703 Est: A 1700/1”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 
2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins „3.816.813,55” și coloana 6 va avea următorul 
cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 
210/2019 și nr. 135/2020”; 
  3.189.) poziţia nr. 226, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 
neconform închis Câmpeni”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcție -  situat 
administrativ în oraș Câmpeni, județul Alba, înscris în CF nr. 70869  Câmpeni, cu  nr. cadastral 
70869 -C1 compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Câmpeni  - 4.162 mp; Cota 
actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa de 
sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, 
instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, 
suprafaţa construită la sol de 4.162 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de 
proprietate asupra terenului, în suprafață de 5.452 mp, este de 1/1  în  favoarea Orașului Cîmpeni 
Vecinătăți: Nord: pârâu Sud: drum Vest: pădure Est: drum”, coloana 4 va avea următorul cuprins 
„ 2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins „881.712,71” și coloana 6 va avea următorul 
cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 
210/2019 și nr. 135/2020”; 
  3.190.) poziţia nr. 227, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 
neconform închis Cugir”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcție -  situat 
administrativ în oraș Cugir localitate componentă Vinerea, județul Alba, înscris în CF nr. 73725  
Cugir, cu  nr. cadastral 73725  - C1 compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cugir  
- 12.762 mp; Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcție - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de 
monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum 
perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 12.762 mp este de 1/1  în  favoarea 
Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 17.222 mp, este de 
1/1  în  favoarea Orașului Cugir Vecinătăți: Nord: drum Sud: Pdt 671 Vest: P 688 Est: IE 73145, 
P 701”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins 



„2.274.979,99” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, 
potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 
  3.191.) poziţia nr. 228, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 
neconform închis Ocna Mureș”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcții -  
situat administrativ în oraș Ocna Mureș, județul Alba, înscris în CF nr. 70890  Ocna Mureș, cu  
nr. cadastral 70890  - C1, 70890  - C2, 70890  - C3 și 70890  - C4 compus din: C1 - depozit de 
deşeuri neconform închis Ocna Mureș  - 26.859 mp; C2 – unitate de incinerare a gazelor de 
depozit – 20 mp C3 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp C4 – unitate de 
incinerare a gazelor de depozit – 12 mp. Totalul suprafeţei construită la sol este de 26.909  mp. 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa 
de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, 
unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape 
pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 26.909 mp este de 1/1  în  
favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 51.100 mp, 
este de 1/1  în  favoarea Orașului Ocna Mureș. Vecinătăți: Nord: drum Sud: A1251 Vest: A1251 
Est: drum”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins 
„7.522.659,50” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, 
potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 
 3.192.) poziţia nr. 229, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren neîmprejmuit”, 
coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu 
Maniu, nr. 7,  județul Alba înscris în CF nr. 92.561 Aiud compus din: - teren în suprafaţă de 
2.335 mp înscris în CF 92.561 Aiud. Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea 
Județului Alba. Vecinătăți: Sud: Nord: Est: Vest:”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2019”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins „201.095,80” și coloana 6 va avea următorul cuprins 
„Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 260/2019 
și nr. 135/2020”; 
 3.193.) poziţia nr. 230, coloana 2 va avea următorul cuprins „Casă de tip familial”, 
coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil – teren și construcții - situat administrativ în 
intravilanul loc. Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, Judeţul Alba compus din: 1. teren -   înscris în 
C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp: 2. construcție  Casă de tip familial înscrisă în CF 
72174 – C1  suprafața construită la sol 249 mp compus din 4 dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 
bucătărie, 2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 verandă. Vecinătăţi: La Nord - teren 
proprietate privată a comunei Săsciori La Sud – Pădure Romsilva La Vest – Pârâul Canciu La 
Est - Pădure Romsilva”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2019”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins „39.841,00; 482.056,00” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul 
public al judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 239/2019 și nr. 
135/2020”; 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. 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, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                               
                            CONTRASEMNEAZĂ 
    PREŞEDINTE,                                       SECRETAR GENERAL, 
            Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU              

 
Nr. 135 
Alba Iulia, 6 iulie 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. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
 
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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                              Anexa 
  la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135 din 6 iulie 2020  

 
 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 
 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
1.       
2.       
3.       
4. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 

Centrul Militar Județean 
Alba  şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 
înscris în C.F. nr. 82322 Alba Iulia, cu nr. cad. 82322, 82322-C1, 82322-C2 şi 
82322-C3, compus din 3 corpuri de clădire construite în regim P, cu fundaţie 
din beton, zidărie de cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare 
din ţiglă; 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.152 mp din care total teren construit 
725 mp, după cum urmează: Corpul C1 = 329 mp, Corpul C2 = 257 mp şi 
Corpul C3 = 139 mp. 
Vecinătăţi: 
Est - Imobil proprietate privată 
Nord - Str. Regina Maria (Mitropolit Simion Ştefan) 
Vest - Imobil proprietate privată 
Sud - Imobil proprietate privată 

1951 1.270.418,99

593.132,04

total
1.863.551,69

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

5.      
6. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 

Consiliul Județean Alba  şi 
terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 
11, înscris în C.F. nr. 81143 Alba Iulia, cu nr. cadastral  81143 şi 81143-C1, 
compus din construcţie edificată în regim P+1, cu fundaţie din beton, zidărie 
de cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă.  
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.976 mp, din care teren construit de 
1.320 mp şi teren curte de 656 mp.  
Vecinătăţi: 
Est - Poarta a III-a a Cetăţii 
Nord - Str. Mihai Viteazu 
Vest - Str. Militarilor 
Sud - U.M. 01653 - Alba Iulia 
 

1919 8.324.003,51

1.035.717,02

total
9.359.720,53

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
7. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul  

Teatrul de Păpuşi 
“Prichindel” Alba Iulia şi 
terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu, 
nr. 3, înscris în C.F. nr. 39797 Alba Iulia, cu nr. cadastral 9720 şi nr. top. 
978/2/2/2/2/2 , compus din: 
     - Clădire, edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, 
planşee din beton armat, şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, având 
suprafaţa totală construită de  647,51 mp, cuprinzând:  
     - Construcţia veche, în suprafaţă de 369,40 mp; 
     - Extindere, în suprafaţă de 278,11 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 834 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – S.C. Parc S.A. 
Nord – S.C. Romtelecom  S.A. 
Vest – S.C. Romtelecom  S.A. 
Sud - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba 
 
 
 

1949 

3.831.446,65

658.958,13

total
4.490.404,78

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 
Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba şi 
terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, 
înscris în C.F. nr. 81058 Alba Iulia, cu nr. cadastral 81058 şi 81058-C1, 
construcţie cuprinzând 17 camere şi pivniţă, edificată în regim S+P+1, cu 
fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
ţiglă; 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.399 mp, din care teren construit de 712 
mp şi teren curte de 687 mp. 
Vecinătăţi: 
Est - Imobil proprietate privată 
Nord - SC Hermes  SRL 
Vest - Strada Trandafirilor 
Sud - Imobil proprietate privată 
 
 
 

1943 
 

1.482.158,98

737.153,85

total 
2.219.312,83

 

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

9.       
10.       
11.       
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Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
12. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Centrul de Plasament Blaj şi 
terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, str. Ioan Vancea, nr. 1, înscris 
în C.F. 272 Blaj, sub nr. de ord. A+2, cu nr. top 155/1; 155/2 şi 155/3. 
Suprafaţă totală construită de 1131 mp şi teren aferent curte de 6539 mp. Pe 
teren, respectiv pe corpurile A+B - proprietar tabular este Seminarul pentru 
tineret Greco-Catolic din Blaj în cotă de 1/1 părţi (conform încheierii  nr.  
2385/1902). 
- Imobilul cuprinde: 
     - Corpul A: compus din trei nivele, (demisol, parter şi etaj); construit din 
cărămidă, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă construită 
de 1141,98 mp; 
      - Corpul B: compus din parter şi etaj; construit din cărămidă, cu şarpantă 
din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă de 674  mp; 
     - Corpul C: compus din parter şi etaj; construit din cărămidă, cu şarpantă 
din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă de 558,4 mp - investiţie din 
fondurile statului; 
     - Construcţii anexe: construite din cărămidă, cu şarpantă din lemn şi 
învelitoare din ţiglă în suprafaţă de 697  mp - investiţie din fondurile statului; 
     - Împrejmuire: construită din prefabricate din beton - investiţie din 
fondurile statului. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 7.670 mp.  
Vecinătăţi: 
Est – Dacia Service 
Nord – Liceul Agricol  
Vest – Strada Mitropolit Ion Vancea 
Sud – Cimitir  

 
 
 
 
 
 
 

1892 
 

1936 
 

1976 
 

1954 
 

1980 

393.075,63

647.285,52

total
1.040.361,14

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

13. 1.6.2. Teren construibil cu 
destinaţia edificării Casei 
rurale de copii de tip familial 

-Situat administrativ în municipiul Blaj, satul aparținător Mănărade, str. 
Principală, nr. 76, înscris în C.F. nr. 72481 Blaj, cu nr. cad. 72481, în 
suprafaţă totală de 765 mp, suprafață măsurată 779 mp. Întabulare cu drept de 
folosinţă gratuită pe termen de 25 ani. 
Vecinătăţi: 
Est – Imobil proprietate privată 
Nord – Drumul Mănărade-Blaj  
Vest – Imobil proprietate privată 
Sud – Teren agricol proprietate privată 
 

1997 829.018,68 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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Bunuri imobile 
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Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
14. 1.6.2. Complex de servicii 

comunitare destinat 
Protecţiei Copilului Cugir 
 

- Imobil situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. 
Compus din construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii 
„Sediu P+3” a fostului Centru de Plasament Cugir.   
- Suprafaţă totală construită de 166,85 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – Strada Victoriei 
Nord – Clădirea sediu a fostului Centru de Plasament Cugir 
Vest – Cooperativa Şurianu 
Sud – Grupul Şcolar Industrial  
 

1972 190.562,68 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

15. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 
Centrul de Plasament Stremţ 
şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în comuna Stremț, satul Stremţ, str. Principală, nr. 
191, înscris în C.F. nr. 398 Stremţ, sub nr. de ord. A+1, cu nr. top 363 şi în 
C.F. nr. 398 Stremţ, sub nr. de ord. A+2, cu nr. top 380. Compus din clădire 
cuprinzând 18 încăperi, construită din cărămidă, acoperită cu şarpantă din 
lemn şi învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită este de 678,8 mp; 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 12.413 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – Imobil proprietate privată 
Nord – Secţia sârmă a Cooperativei Tehnometal Teiuş  
Sud  – Teren agricol proprietate privată 
Vest  – Teren agricol proprietatea  privată 
 

1994 11.009,47

38.091,41

total
49.100,88

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

16. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 
Centrul de Primire a 
Copilului Alba Iulia şi 
terenul  aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 2, înscris 
în C.F. nr. 81232 Alba Iulia, cu nr. cad. 81232 şi 81232-C1; Compus din 
clădire construită din cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare 
din ţiglă, cu 13 încăperi. Suprafaţă construită de 247 mp; 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 446 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – Imobil proprietate privată 
Nord – Fosta Secţie de Neurologie şi Psihiatrie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 
Vest – Fosta Secţie de Neurologie şi Psihiatrie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia  
Sud – Strada Unirii  
 

1985 
 

 

1.135.043,11

222.635,73

total
1.357.678,84
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17. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Centrul de Plasament nr. 1 
Abrud  şi terenul  aferent 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud,  str. Cetăţii, nr. 1,  înscris în C.F. 
nr. 72754  Abrud, cu nr. cad. 72754, 72754-C1 şi 72754-C2, compus din: 
     - Cantină şi magazie: formată din 7 încăperi, construită din cărămidă, 
acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă şi plăci de azbociment,  
în suprafaţă construită de  235  mp; 
     - Garaj:  construit din BCA, învelitoare tip terasă-placă de beton, izolat cu 
hârtie bituminată, în suprafaţă construită de 194 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 4.296 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – Clădirea dezafectată în care a funcţionat Liceul H.C.C. Abrud  
Sud – Şoseaua de centură Abrud-Câmpeni 
Vest – Imobil proprietate privată 
Nord  – Râul Abrudel 
 
 
 
 

1992 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

245.079,81

131.835,42

Total
376.915,23
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18. 1.6.2. Imobil în care își au sediul: 
1. Serviciul Public Județean 
Salvamont-Salvaspeo 
 
 
 
2. Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba  
Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 9, 
județul Alba identificat  astfel:  
-„Clădire sediu” , înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, nr. cadastral 104319-
C3, compusă din 3 încăperi, construită din cărămidă cu planşeu de beton, în 
suprafaţă construită de 101 mp  
2. Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, situat în municipiul Alba Iulia, 
str. Mihai Viteazul, nr. 2, 
    - „Clădire sediu” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris 
în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 
1892/2/2  situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 
2, județul Alba. 
     - „Gheretă portar” – construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, 
înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72572 și top. 2006/2, 
2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și 
     - Împrejmuire din cărămidă, construită din beton şi cărămidă în suprafaţă 
de 160 ml; 
- Teren aferent în suprafaţă de 136  mp. 

2007 
 
 
 

2002 
 

Total general
7.878.206,56

120,55

3.717.302,64
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3. Centrul de Servicii 
Comunitare „Arnsberg” 
Alba Iulia 

     - Clădire birouri, compusă din 4 încăperi, construită din cărămidă cu 
şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, în suprafată construită de 76 mp; 
 
3. Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat în str. Nicolae 
Titulescu, nr. 9, înscris în C.F. nr. 33598 Alba Iulia, cu  nr. top. 2010/3,  
2012/3, 2010/2/1 şi 2012/2/1 şi în C.F. nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top. 
2010/1/2, 2012/1/2, 2010/2/2 şi 2012/2/2, format din:   
     - Clădire nouă, edificată în regim de înălţime S+P+M, construită din: 
fundaţie de beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
ţiglă, având suprafaţa construită de 771 mp; 
     - Amenajare exterioară, cuprinzând alei pavate cu dale de beton şi zone 
verzi; 
- Teren aferent în suprafaţă de 2.668 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 2.804 mp. 
 
Vecinătăţi: 
Est – Proprietate privată şi str. Nicolae Titulescu 
Sud – Str. Mihai Viteazul 
Vest – Societatea de Servicii Informatice C.T.C.E. Alba Iulia 
Nord  – Clădire sediul PNL Alba şi S.C. Pomponio S.R.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88.632,64
 

4.072.150,73
total 

2.366.099,27

300.241,42

1.405.810,04
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19. 1.6.2. Construcţii administrative şi 

social-culturale în care a 
funcţionat Centrul de 
Plasament Sâncrai - Aiud şi 
terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, localitatea componentă 
Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, cuprinzând: 
     - Sediu administrativ Castel, înscris în C.F. nr. 71061 Aiud, cu nr. cad. 
71061 şi 71061-C1, compus din: clădire Castel, edificată în regim de înălţime 
S+P, cu fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, 
învelitoare ţiglă, având 34 încăperi şi suprafaţa construită de 771 mp. Teren 
aferent în suprafaţă de 17.850 mp; 
     - Gospodărie anexă, înscrisă în C.F. nr. 70750 Aiud, cu nr. cad. 70750 şi 
70750-C5, compusă din: clădire edificată în regim de înălţime P, fundaţie din 
beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbociment, având 2 încăperi + 7 
boxe şi suprafaţa construită de 145 mp. Teren aferent în suprafaţă de 22.584 
mp; 
     - Centrul de plasament, înscris în C.F. nr. 91575 Aiud, cu nr. cad. 91575-
C2, 91575-C3, 91575-C4, 91575-C6, 91575-C7, 91575-C8, 91575-C9  
compus din: 
     - Clădire Internat, edificată în regim de înălţime P+2, cu suprafaţa 
construită de 587 mp, având 72 încăperi (dormitoare, cabinete medicale, 
croitorie, grupuri sanitare), construită din: fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă şi învelitoare tip terasă; 
     - Clădire Centrala termică, edificată în regim de înălţime P,  cu suprafaţa 
construită de 218 mp, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi 
învelitoare tip terasă; 
     - Clădire Cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită 
de 350 mp, având 11 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare cu plăci de azbociment. 
- Teren aferent în suprafaţă de 3.328 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 43.762 mp 
 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Andrei Mureşanu 
Sud – Proprietăţi particulare 
Vest – Râul Mureş 
Nord  – Imobil în care a funcţionat Şcoala Specială Sâncrai 
 
 
 

2000  

5.636.063,74
clădire

628.428,79
teren

210.765,18

175.012,91

3.229.466,14

2.359,35

321.578,56

117.165,48
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20. 1.6.2. Imobil în care au funcţionat 

Centrul de Plasament nr. 2 
Abrud 
 şi Centrul Şcolar de 
Recuperare Abrud  şi terenul  
aferent 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, înscris în C.F. nr. 72694 
Abrud, cu nr. cad. 72694, 72694-C1, 72694-C2, 72694-C3, 72694-C4, 72694-C5, 72694-C6, 
72694-C7, 72694-C8, 72694-C9, 72694-C10 şi nr. top. 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 3, 4 şi 5, compus din: 
     - Clădire Sediu administrativ, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 
236 mp, cuprinzând 16 încăperi, construită din: fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie de 
cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; 
     - Clădire Cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 526 mp, 
cuprinzând  25 încăperi (sală mese, sală bucătărie, cabinet stomatologic si anexe), construită din: 
fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 
     - Clădire Club atelier, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 383 mp, 
construită din: fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare 
din ţiglă; 
    - Clădire Sala multifuncţională, edificată în regim de înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 
199 mp, având 5 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, 
învelitoare din ţiglă; 
     - Clădire Spălatorie + Centrala termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită 
de 335 mp, având 12 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de 
lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 
     - Clădire Depozit carburant, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa de 17 mp, 1 
încăpere, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, învelitoare tip terasă; 
     - Clădire Cămin şcoală, edificată în regim de înălţime P + 3, compusă la parter din 11 încăperi 
plus hol, etajul I din 14 încăperi plus hol, etajele II şi III din dormitoare; suprafaţă construită de 
618 mp; fundaţie beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de 
azbociment; 
     - Clădire Garaj + Magazie de combustibili solizi, suprafaţă construită de    46 mp, cu 2 
încăperi, construită din: fundaţie de beton, pereţi de  lemn, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci 
de azbociment; 
     - Gospodăria anexă, boxe animale, cu suprafaţa totala construită de            61 mp, având: 
fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 
     - Clădire Garaj, Ateliere, Magazii, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită 
de 285 mp, având 10 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de 
lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 
Construcţii anexe: fosa septică şi împrejmuiri din fier şi tablă. 
Teren aferent în suprafaţă totală de 10.447 mp 
Vecinătăţi: 
Est – Proprietăţi particulare 
Sud – Râul Abrudel 

Vest – Proprietăţi particulare 
Nord  – Str. Republicii 

2000 clădiri
10.218.923,03

Teren 
400.746,23

 total
10.619.669,26
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21. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Şcoala Specială cu Grădiniţă  
Sâncrai - Aiud şi terenul  
aferent 
 
 
 
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud localitatea componentă 
Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, municipiul Aiud, cuprinzând: 
     - Şcoala Specială, înscrisă în C.F. nr. 91619 Aiud, cu nr. cad. 91619 -C6, 
91619 -C7, 91619 -C8, 91619 -C9  compusă din: 
     - Clădire Şcoala Specială, edificată în regim de înălţime S+P+1, cu 
suprafaţa construită de 962 mp, având 40 de încăperi cu suprafaţa utilă de 
2000 mp (săli clasă, cabinete, ateliere, grupuri sociale), construită din: fundaţie 
de beton, zidărie de cărămidă, planşeuri de beton, şarpantă de lemn, 
învelitoare din ţiglă; 
     - Clădire Grădiniţă Nouă, edificată în regim de înălţime P+1, cu suprafaţa 
construită de 127 mp, având 9 încăperi (săli clasă, grupuri sociale, bucătărie), 
construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton, 
şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; 
     - Clădire Grădiniţa veche, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa 
construită de 353 mp, având 18 încăperi (săli clasă, cabinete, ateliere, grupuri 
sociale), construită din: fundaţie de beton, zidărie  de cărămidă, planşeu de 
beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; 
     - Clădire Centrala termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa 
construită de 177 mp, având 2 încăperi, construită din:   fundaţie de beton, 
zidărie de cărămidă, şarpantă din ferme metalice, învelitoare din plăci de 
azbociment; 
- Teren aferent în suprafaţă de 11.884 mp. 
- Teren înscris în CF nr. 91620 Aiud, cu nr. cad. 91620  în suprafaţă de 555 
mp. 
- Total Teren aferent în suprafaţă totală de 12.384 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Andrei Mureşanu 
Sud – Imobil în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai 
Vest – Râul Mureş 
Nord  – Proprietăţi particulare 
 
 
 
 

 
 

2000 
 
 
 
 
 
 

2003 

 
 

3.247.478,84

275.078,72

937.741,53

418.388,23

17.602,95
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22.       
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23. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Alba Iulia 
şi terenul aferent 
 
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul. Regele Carol I, nr. 
39, înscris în C.F. nr. 72345 Alba Iulia, cu nr. cad. 10211/2 şi nr. top. 2231/2 
şi în C.F. nr. 75754 Alba Iulia, cu nr. cad. 75754, compus din: 
- Clădire Internat cu 216 locuri, având un regim de înălţime S+P+3E, cu 
suprafaţa construită de 642 mp. Cuprinde 45 de încăperi (săli de clasă, 
cabinete, ateliere şcolare şi spaţii anexe). Structura este: fundaţie din beton, 
pereţi din cărămidă, planşee din beton armat, acoperiş tip terasă.  
 - Teren aferent în suprafaţă totală de 1512 mp.  
Vecinătăţi: 
Est – B-dul Regele Carol I 
Sud – Liceul Industrial de Construcţii Montaj Alba Iulia 
Vest – Internat şcolar 
Nord  – str. Târgului 

1998  
 
 

4.341.108,41

1.283.298,43

total
5.624.406,84
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24.       

25. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia şi terenul aferent 
 
 
 
 

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 
1989, nr. 23,  județul Alba, înscris în C.F. nr. 106270 Alba Iulia, cu nr. cad. 
106270, având construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,C8,  compus din: 
     1) Clădire Spital şi Policlinică 106270 - C5, cu suprafaţa totală construită la 
sol de 3.510 mp, cuprinzând:  
           a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime 
S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu 
de beton şi acoperiş tip terasă;  
            b) Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de 
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  
           c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime 
P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 
terasă;  
      2) Clădire Oncologie 106270 - C6, cu suprafaţa construită la sol de 627 
mp, având un regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din 
cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  
      3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen 106270 - C7, cu suprafaţa 
construită la sol de 146 mp, edificată în regim P;  
     4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga 106270 -C8, cu suprafaţa 
construită la sol de 209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de 
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare 

 
 
 

1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 

1973 
 
 

1993 
 

51.331.932,38
din care

clădiri
38.169.894,38

teren
13.162.038,00
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din ţiglă;  
      5) Clădire Staţie de oxigen 106270 - C1, cu suprafaţa construită la sol de 
199 mp, edificată în regim P;  
     6) Bazin de apă 106270 - C2, cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având 
capacitatea de 300 mc;  
      7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie 
compresoare şi Crematoriu 106270 - C3, cu suprafaţa totală construită la sol 
de 521 mp, regim P;  
     8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie 106270 - C4, cu suprafaţa construită 
la sol de 664 mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de beton, zidărie 
din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  
      9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi 
zone verzi, garduri şi împrejmuiri.  
Teren intravilan aferent, în suprafaţă totală de 26.561 mp, din care:  
     a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp, înscris în CF 106269, 
cu nr. cad. 106269;  
     b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, înscris în CF 106270 
pe care sunt edificate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi C8;  
   c) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp, înscris în CF 86550, cu nr. 
cad. 86550 și nr. topo. 2985/1/2;  
      d) Teren alee de acces în suprafaţă de 300 mp, înscris în CF 86873 Alba 
Iulia, cu nr. cad. 6156/3 și nr. topo 2985/3;  
     e) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 111 mp, înscris în CF 86876 cu nr. 
cad. 6156/4/C12 și nr. topo 2985/4, pe care este edificată clădirea Punct 
control poartă;  
      f) Teren construibil în suprafaţă de 1.578 mp. înscris în CF 86131 Alba 
Iulia, cu nr. cad. 6156/5, nr. top 2985/5  
 
Vecinătăţi:  
Est–Bulevardul Revoluţiei 1989;  
Sud–Bulevardul Transilvaniei;  
Vest–Strada Fântânelelor;  
Nord–Liceul Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia. 
 

 
1973 

 
1973 

 
1973 

 
 

1973 
 
 

1973 
 

1973 

26.       
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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; 
- 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.791.464,00
 
 
 
 

757.151,00

total
4.548.615,00

 

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

28.       
29. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Policlinica Judeţeană 
aparţinătoare Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia şi terenul aferent 
 

 - Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, 
nr. 2, înscris în C.F.  nr. 78129 Alba Iulia, nr. top. 3665/2/1, 3665/1/2, 
3665/4/2, 3666/1/2, 3666/2/1/1 şi 3665/3/2/1, format din clădire, având un 
regim de înălţime P+4E, cu suprafaţa construită de 758 mp, realizată din: 
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă şi teren aferent în suprafaţă totală de 2.124 mp;  
     - Sediul Policlinicii cuprinde suprafeţele utile, corespunzătoare parterului şi 
etajelor I şi II, în cotă de 3/5 părţi din întreaga clădire, după cum urmează: 
       - Parterul: cu suprafaţa utilă totală de 25,85 mp, respectiv cabinetele nr. 
12, cu suprafaţa utilă de 19,54 mp şi nr. 22,  cu suprafaţa utilă de 6,31 mp; 
         - Etajul I+II, cu suprafaţa utilă totală de 1.103,06 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.138,60 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Al. Vaida Voievod 
Sud – Imobil proprietate privată 
Vest – Imobil proprietate privată 
Nord  – Str. 1 Decembrie 
 
 
 

2002  
 
 
 
 
 

3.317.241,78

688.136,00

total
4.065.377,78

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

30.       
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31. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Colegiul Medicilor Alba 
Iulia şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, 
înscris în C.F. nr. 78134 Alba Iulia, cu nr. top 2014/7/1/a, 2014/7/1/b şi 
2014/7/2 format din: 
      - Clădire, având un regim de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 
159 mp şi suprafaţa utilă totală de 214,18 mp, realizată din: fundaţii de beton, 
zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
ţiglă. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.428 mp. 
 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Lucian Blaga 
Sud – Imobil proprietate privată 
Vest – Imobil proprietate privată 
Nord  – Imobil proprietate privată 
 
 

1978 

609.568,34

713.737,67

total
1.323.306,01

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

32. 1.6.2.  Imobil în care îşi are sediul 
Dispensarul TBC aparţinător 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia şi terenul 
aferent 
 

 - Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1, 
înscris în C.F. nr. 32924 Alba Iulia, cu nr. top 1655/2/1/1/2, 1656/2/1/1/2, 
1655/2/1/1/3, 1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b, 1655/2/1/1/2/1 şi 
1656/1/1/1/2/1, format din: 
      - Clădire dispensar, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa 
construită de 407 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din plăci 
prefabricate din beton şi acoperiş tip terasă. Suprafaţa utilă totală este de 314, 
53 mp, din care: 94,77 mp – la parter şi 219,76 mp – la etaj. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.169 mp. 
 
Vecinătăţi: 
Est – proprietar particular 
Sud – Str. Crişanei 
Vest – drum 
Nord  – proprietar particular   
 
 

1967 

939.729,00

554.374,87

total
1.494.103,87

 

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

33.       
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34. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Secţia de Neurologie şi 
Psihiatrie aparţinătoare 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia şi terenul 
aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, 
înscris în C.F. nr. 84194 Alba Iulia, cu nr. cad. 84194, 84194-C1, 84194-C2, 
84194-C3,  84194-C4,  84194-C6, 84194-C7, compus din : 
     - Clădire Birou Internări, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 
construită de 552 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, 
zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
ţiglă; 
     - Clădire Secţie Neurologie, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa 
construită de 1.544 mp, cuprinzând 36 încăperi, realizată din: fundaţii de 
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă; 
     - Clădire Secţie Psihiatrie, având un regim de înălţime S+P+1E, cu 
suprafaţa construită de 99 mp, cuprinzând 35 încăperi, realizată din: fundaţii 
de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă; 
     - Morga, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 68 mp, 1 
încăpere, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 
beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 
     - Clădire Sediul Administrativ, având un regim de înălţime P+1E, cu 
suprafaţa construită de 258 mp, cuprinzând 13 încăperi, realizată din: fundaţii 
de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă; 
     - Clădire Club, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită 
de 169 mp, cuprinzând 7 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din 
cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 
      - Clădire Centrala termică, cu suprafaţa construită  de 8 mp –regim P; 
     - Împrejmuiri  - din zidărie în lungime de 143,50 ml. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 17.870 mp compus din curte şi grădină. 
Vecinătăţi: 
Est – Imobile proprietate privată şi fostul Centru de Primire a Copilului Alba 
Iulia 
Sud – Str. Unirii 
Vest – Şanţ Cetate Alba Iulia 
Nord  – Teren proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia 
 

 
 
 

1989 
 
 
 

1860 
 
 
 

1732 
 
 
 

1986 
 
 

1860 
 
 
 

1986 
 
 

1985 

4.311.636,35

7.528.570,00

total
11.840.206,35

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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35. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă Alba 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, 
înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, sub nr. ord. A+1,4, cu nr. top. 2900/2, 
2904/2, 2905/2/2 şi 2906/2, compus din 
     - Clădire Sediu Ambulanţă, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 
construită de 251,82 mp, cuprinzând 12 încăperi, realizată din: fundaţii de 
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  
     - Clădire Birouri Contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 
construită de 63,95 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, 
zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  
      - Clădire Garaje+Atelier mecanic, având un regim de înălţime P, cu 
suprafaţa construită de 630,17 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: 
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 
      - Clădire Garaje, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 
390 mp, cuprinzând 11 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din 
cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă;  
     - Clădire Centrală  termică, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 
construită de 50 mp, cuprinzând 2 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, 
zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  
     - Rampă de 7 tone,  realizată din metal, în suprafaţă construită 28 mp; 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 4.349 mp. 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Mesteacănului  
Sud – Str. Luceafărului   
Vest – Ansamblu locuinţe  
Nord  – Calea Moţilor 
 

1974 
 
 
 

 

677.797,71

172.132,60

1.193.993,12

677.363,11

98.789,04

2,10
823.941,26

Total
3.644.018,93

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

36.       
37. 1.3.7.2. DJ 103 G:  

Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos 
- Ciugudu de Sus – Limită 
Judeţul Cluj 

- poz.km: 0+000 - 13+200 
- lungimea: 13,200 km 

 3.603.995,78 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

38.       
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39. 1.3.7.2. DJ 106 E:  

Limită Judeţul Sibiu - Dobra 
- Şugag 

- poz.km: 47+865 - 52+165 
- lungimea: 4,300 km 

1968 5.182.822,07 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

40. 1.3.7.2. DJ 106 F:  
DN1 (Camping Cut) - Câlnic 
- Reciu -Gârbova - Limită 
Judeţul Sibiu 

- poz.km: 0+000 - 16+675 
- lungimea: 16,675 km 
 

1968 5.664.561,65 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

41.       
42. 1.3.7.2. DJ 106 I:  

DN1 - Cunţa - Draşov - 
Şpring - Vingard - Ghirbom 
- DJ 107 (Berghin) 

- poz.km: 0+000 – 21+526 
- lungimea: 21,526 km 
 

1968 12.591.987,29 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

43. 1.3.7.2. DJ 106 K:  
Sebeş (DN1) - Daia Română 
- Ohaba - Secăşel - DJ 107 

- poz.km: 0+000 – 29+929 
- lungimea:29,929 km 
 

1968 9.004.046,10 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

44. 1.3.7.2. DJ 106 L:  
Şpring - Ungurei - Roşia de 
Secaş 

- poz.km: 0+000 – 16+300 
- lungimea: 16,300 km 
 

1968 18.159.813,71 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
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nr. 135/2020 

45. 1.3.7.2. DJ 107:  
Alba Iulia (DN1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin -
Colibi - Secăşel - Cergăul 
Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - 
Jidvei - Sântămărie - Cetatea 
de Baltă - Limită Judeţul 
Mureş 

- poz.km: 0+000 - 78+000 
- lungimea: 78,000 km 
 
 
 

1968 67.263.090,46 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

46. 1.3.7.2. DJ 107A:  
Alba Iulia -Pârâu lui Mihai - 
Vurpăr -Câmpu Goblii - 
Dealu Ferului - Mereteu - 
Blandiana - Sărăcşeu – 
Limită Judeţul Hunedoara 

- poz.km: 0+000 – 29+925 
- lungimea: 29,925  km 
 
 

1968 7.275.021,28 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

47. 1.3.7.2. DJ 107B:  
DN1 - Sântimbru - Galtiu - 
Coşlaru - Mihalţ - Colibi -
Roşia de Secaş – Limită 
Judeţul Sibiu 

- poz.km: 0+000 – 22+000 
- lungimea: 22,000  km 
 
 
 

1968 6.722.848,18 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

48. 1.3.7.2. DJ 107 C:  
DJ107C(Teleac) - Drâmbar - 
Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - 
Oarda - Vinţu de Jos -  DN 7 
 

- poz.km: 0+000 - 23+593 
- lungimea: 23,593 km 

1968 20.046.669,50 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
 

49. 1.3.7.2. DJ 107D:  
Unirea II (DN1E) - Ocna 
Mureş - Vama Seacă - Fărău 

- poz.km: 0+000 - 31+320 
- lungimea: 31,320  km 
 

1968 9.380.283,37 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
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- Şilea – Limită Judeţul 
Mureş 
 

 
 

modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

50. 1.3.7.2. DJ 107 E:   
Aiud (DN1) -Ciumbrud - 
Băgău - Lopadea Nouă - 
Hopârta - Vama Seacă 
(DJ107D) 
 

- poz.km:0+000 - 22+375 
- lungimea: 22,375  km 
 

1968 6.167.502,12 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

51. 1.3.7.2. DJ 107F:  
Unirea (DJ107D) - 
Războieni Cetate - Lunca 
Mureşului – Limită Judeţul  
Cluj 
 

- poz.km: 0+000 - 9+860 
- lungimea: 9,860  km 
 
 

1968 6.221.943,46 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

52. 1.3.7.2. DJ 107 G: DJ107D (Ocna 
Mureş) -Noşlac – Căptalan –
Copand - Stâna de Mureş - 
Găbud - Limită Judeţul 
Mureş  

poz. km: 0+000-3+909, drumul comunal DC 248 aflat în domeniul public al 
oraşului Ocna Mureş - lungime: 3,909 km; poz. km: 3+909-19+200, drum 
judeţean aflat în domeniul public al Judeţului Alba; 
 lungime totală drum DJ 107 G: 19,200 km 
 
 
 

1968 5.970.185,42 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

53. 1.3.7.2. DJ 107H:  
Coşlariu Nou - Galda de Jos  
- Cricău - Ighiu - Şard - Gara 
Şard Ighiu (DN74) 
 

- poz.km: 0+000 – 18+210 
- lungimea: 18,210  km 
 
 

1968 11.703.285,45 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

54. 1.3.7.2. DJ 107I:  
Aiud (DN1) - Aiudul de Sus 
- Râmeţ -Brădeşti - Geogel - 

- poz.km: 0+000 - 76+540 
- lungimea: 76,540  km 
 

1968 14.507.154,29 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
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Măcăreşti - Bârleşti Cătun - 
Cojocani - Valea Barnii - 
Bârleşti - Mogoş - Valea 
Albă -Ciuciuleşti - Bucium -
Izbita - Coleşeni - Bucium 
Sat - DN 74 (Cerbu)     

 
 

modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

55. 1.3.7.2. DJ 107K:  
Galda de Jos (DJ107H) - 
Mesentea - Galda de Sus - 
Măgura - Poiana Galdei - 
Modoleşti -Întregalde - 
Ivăniş - Ghioncani - DJ107I 
(Bârleşti) 
 

- poz.km: 0+000 – 37+500 
- lungimea: 37,500  km 
 
 

1968 24.927.713,63 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

56. 1.3.7.2. DJ 107M:  
Limită Judeţul  Cluj - 
Rimetea - Colţeşti - 
Vălişoara - Poiana Aiudului 
- Aiudul de Sus (DJ107I) 

- poz.km: 42+000 – 67+000 
- lungimea: 25,000  km 
 
 
 
 

1968 30.219.283,98 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

57. 1.3.7.2. 
 

DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 
A) - Ceru Băcăinţi (DC 61) 

- poz. km: 0+000 - 7+000 
- lungimea: 7,000 km 

 931.295,21 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

58. 1.3.7.2. DJ 107V:  
DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 

- poz.km: 0+000 - 15+000 
- lungimea: 15,000 km 
 

 2.466.834,74 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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59.      
60. 1.3.7.2. DJ 141C:  

DN 14B (Lunca) - Cenade - 
Capu Dealului – Limită 
Judeţul  Sibiu 

- poz.km: 0+000 - 13+000 
- lungimea: 13,000 km 

 3.027.824,70 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

61. 1.3.7.2. DJ 141D:  
DJ 106I (Draşov) - Boz - 
Doştat – Limită Judeţul 
Sibiu 

- poz.km: 0+000 - 12+400 
- lungimea: 12,400 km 

 3.816.594,47 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

62. 1.3.7.2. DJ 142B:  
Limită Judeţul Sibiu - 
Cetatea de Baltă 

- poz.km: 11+612 – 14+962 
- lungimea: 3,350  km 

1968 1.250.457,86 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

63. 1.3.7.2. DJ  142K:  
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - 
Tătârlaua - Crăciunelu de 
Sus - Făget - Tăuni - Valea 
Lungă (DN 14B) 

- poz.km: 0+000 - 30+750 
- lungimea: 30,750 km 

 5.522.760,94 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

64. 1.3.7.2. DJ 142L: 
Ciumbrud (DJ107E) - 
Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 
Meşcreac - Peţelca - Căpud - 
Zărieş - Gara Podu Mureş 
(DN14B) 

- poz.km: 0+000 - 21+350 
- lungimea: 21,350 km 

 6.616.265,20 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
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65. 1.3.7.2. DJ 670 C:  
Săsciori (DN 67C) - 
Dumbrava - Câlnic  

- poz.km: 0+000 - 6+700 
- lungimea: 6,700 km 

 3.128.114,33 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

66. 1.3.7.2. 
 

DJ 704:  
DN 7 (Şibot) - Vinerea - 
Cugir  

- poz.km: 0+000 – 11+750 
- lungimea: 11,750  km 
 
 

1968 1.162.578,15 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

67. 1.3.7.2. DJ 704A:  
DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos 
- Pianu de Sus -Strungari - 
Răchita -DN 67C (Sebeşel) 

- poz.km: 0+000 – 24+393 
- lungimea: 24,393  km 
 
 

1968 8.833.033,35 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

68. 1.3.7.2. DJ 705:  
Limită Judeţul Hunedoara - 
Almaşu de Mijloc - Almaşu 
Mare - Zlatna (DN74) 
 

- poz.km: 30+500 - 48+128 
- lungimea: 17,628  km 
 
 
 

1968 9.923.946,12 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

69. 1.3.7.2. DJ 705B:  
DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni  
(DJ 704A) - Vinţu de Jos 
(DN7) - Vurpăr (DJ107A)  

- poz.km: 0+000 - 12+148 
- lungimea: 12,148 km 

 2.356.819,77 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
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nr. 135/2020 

70.      
71. 1.3.7.2. DJ 705D:  

Limită Judeţul Hunedoara 
(km 7+ 700) - Cheile Cibului 
- Cib - Glod - Nădăştia - 
Almaşu Mare - Limită 
Judeţul Hunedoara (km 
33+100) 

- poz.km: 7+700 - 33+100 
- lungimea: 25,400 km 

 1.742.138,83 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

72. 1.3.7.2. DJ 705E:  
DN 7 - Tărtăria - Săliştea  

- poz.km: 0+000 - 4+800 
- lungimea: 4,800 km 

2000 2.287.961,58 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

73.      
74.      
75.      
76. 1.3.7.2. DJ 742:  

Gura Roşiei (DN 74A) - 
Iacobeşti -Ignăţeşti - 
Bălmoşeşti - Roşia Montană 

- poz.km: 0+000 - 19+415 
- lungimea: 19,415  km 
 
 

1968 5.875.567,52 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
 
 

77. 1.3.7.2. DJ 750:  
Gârda de Sus (DN 75) - 
Ordâncuşa - Gheţar 

- poz.km: 0+000 - 25+000 
- lungimea: 25,000 km 

 275.633,17 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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78. 1.3.7.2. DJ 750A:  

Gura Sohodol (DN 75) - 
Sohodol 

- poz.km: 0+000 - 3+500 
- lungimea:3,500 km 

 1.386.631,71 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

79. 1.3.7.2. DJ 750B:  
Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti - Poiana Vadului - 
Făgetu de Sus - Duduieni - 
Păsteşti 

- poz.km: 0+000 - 8+000 
- poz.km: 0+000 – 2+500 tronson din drumul comunal DC137 aflat  în 
domeniul public al comunei Poiana Vadului  
- lungimea: 10,500 km 

 4.069.462,62 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

80. 1.3.7.2.  DJ 750C:  
Sălciua de Sus (DN 75) - 
Dealu Caselor - Valea Largă 
- Vale în Jos - Ponor - Râmeţ 
- Valea Mănăstirii - Geoagiu 
de Sus - Stremţ  - Teiuş (DN 
1) 

- poz.km: 0+000 - 53+760 
- lungimea: 41,260 km 

 18.167.810,04 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

81.      
82. 1.3.7.2. DJ  750E:  

DN 75 - Sat Vacanţă – 
Vârtop 
 

- poz.km: 0+000 - 2+000 
- lungimea: 2,000 km 

 10.930,79 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

83. 1.3.7.2. DJ  750F:  
DN 75 - Poşaga de Jos 

- poz.km: 0+000 - 3+000          
- lungimea: 3,000 km 

 679.707,91 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
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84. 1.3.7.2. DJ  750G:  
DN 75 - Ocoliş - Runc - 
Lunca Largă 

- poz.km: 0+000 - 4+000 
- poz.km: 0+000 – 1+000 tronson din drumul comunal DC184 aflat  în 
domeniul public al comunei Ocoliş  
- lungimea: 5,000 km 

 1.959.370,88 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

85. 1.3.7.2. DJ 762:  
Limită Judeţul Hunedoara - 
Dealu Crişului - Valea 
Maciului - Mărtineşti - Vidra 
- Lunca de Jos - Vârtăneşti - 
Burzoneşti - Mihoieşti (DN 
75)  

- poz.km: 40+600 - 63+900 
- lungimea: 23,300  km 
 
 
 

1968 5.976.311,79 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

86.       
87.       
88.       
89.       
90.  Teren, Comuna Horea Teren pentru depozitare materiale de întreţinere drumuri. 

- Suprafaţa: 847,5 mp 
Vecinătăţi: 
Est – D J-108, km.59+050 
Sud – Teren proprietate privată 
Vest – Teren proprietate privată 
Nord  – Teren proprietate privată 
 
 

1968 5.870,98 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

91.  Teren Comuna Doştat Teren pentru depozitare materiale de întreţinere drumuri. 
- Suprafaţa: 840 mp 
Vecinătăţi: 
Est – Teren proprietate privată 
Sud – D J-106L, km.2+320 
Vest – Teren proprietate privată 
Nord  – Teren proprietate privată 

1992 2.292,35 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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92. 1.8.3. Captare apă din acumularea 

Petreşti – Râul Sebeş 
Q=950 l/s 

Situată în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba.  
Construcţie din beton armat înglobată în corpul barajului de acumulare 
Petreşti, constituită din deznisipator, conducte metalice, sorburi şi vane de 
manevră şi conducte din tuburi SENTAB, având lungimea de 1.200 ml.  
 
 

1979 1.126.796,22 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

93. 1.8.12. Construcţie şi teren aferent 
Staţiei de pompare apă brută 
Petreşti 
Q = 950 l/s 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona „La 
cazarmă”, compus din: clădirea staţiei de pompare, cu instalaţiile hidraulice şi 
agregatele de pompare.  
Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.188,12 mp, din care construit 106 mp. 
Debit Q = 950 l/s. 
 

1979 
436.882,76

98.120,87
total

535.003,63

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

94. 1.8.6. Conductă apă brută, inclusiv 
construcţiile auxiliare 
aferente (cămine, traversări 
de râuri, văi, subtraversări de 
râuri şi căi ferate) 

Face legătura între Staţia de pompare apă brută Petreşti şi Staţia de tratare a 
apei Petreşti, având lungimea de 1.250 ml şi fiind realizată din tuburi PREMO 
cu diametrul nominal de 1.000 mm. Suprafaţa totală construită este de 18 mp. 

1979 637.468,84 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

95. 1.8.8. Construcţii şi teren aferent 
Staţiei de tratare a apei 
Petreşti Q=870 l/s 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona „La cazarmă”, 
înscris în C.F. nr. 71288 Săsciori, cu nr. cad. 71288 şi 71288 C1-C14, compus din: 
Staţie de filtrare, pavilion exploatare, 2 decantoare radiale, 2 bazine, camera de 
reacţie, 2 cămine vană, staţie de reactivi, bazin de dizolvare sulfat de aluminiu,  
depozit sulfat de aluminiu, staţie de clorinare şi cabina poartă. Debit Q = 870 l/s. 
Teren aferent, în suprafaţă totală de 17.157 mp din care construit  5.401 mp. 
 

1979 
1982 

8.146.415,66

399.786,06
total

8.546.201,72

Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 

96. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 
de tratare Petreşti – Alba 
Iulia, inclusiv construcţiile 
auxiliare aferente (cămine, 
traversări de râuri, văi, 
subtraversări de râuri şi căi 
ferate) 

Face legătura între Staţia de tratare a apei Petreşti şi podul peste Râul Mureş, 
de la intrarea în municipiul Alba Iulia, având lungimea totală de 17.003 ml şi 
diametrul nominal de 1.000 mm, din care: 
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 6.502 ml;
      - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 10.501 
ml. 
Suprafaţa totală construită este de 210 mp. 
 

1979 5.374.220,29 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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97. 1.3.17.2. Traversare pod peste Râul 

Mureş  
 

Construcţii – masive de ancoraj – având infrastructura din beton armat şi 
suprastructura din elemente metalice, care susţin conducta de aducţiune Staţie 
de tratare Petreşti – Alba Iulia pe o lungime de 270 ml. 
 
 

1983 1.819.261,00 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

98. 1.8.6. Conductă de legătură între 
ramificaţia Partoş – Hoherie 
şi rezervoarele Municipiului 
Alba Iulia, inclusiv 
construcţiile auxiliare 
aferente (cămine, traversări 
de râuri, văi, subtraversări de 
râuri şi căi ferate) 

Face legătura între ramificaţia Partoş – Hoherie şi rezervoarele municipiului 
Alba Iulia, având lungimea totală de 1.700 ml şi diametrul nominal de 800 
mm, din care: 
     - conductă de legătură realizată din tuburi de oţel, în lungime de 450 ml; 
     - conductă de legătură realizată din tuburi PREMO, în lungime de 1.250 
ml. 
Suprafaţa totală construită este de 75 mp. 
 
 
 

1979 417.417,04 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

99. 1.8.6. Conductă de aducţiune Alba 
Iulia – Staţia de pompare 
Galda de Jos, inclusiv 
construcţiile auxiliare 
aferente (cămine, traversări 
de râuri, văi, subtraversări de 
râuri şi căi ferate) 
 
 

Face legătura între ramificaţia Partoş – Hoherie şi Staţia de pompare Galda de 
Jos, având lungimea de 17.435 ml şi fiind realizată din tuburi de oţel cu 
diametrul nominal de 800 mm. Suprafaţa totală construită este de 180 mp. 
 
 

1982 3.918.097,41 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

100. 1.8.12. Construcţii şi teren aferent 
Staţiei de pompare Galda de 
Jos 
 
 

Imobil situat în extravilanul comunei Galda de Jos, judeţul Alba, în zona „La 
păşune”, compus din: Staţia de repompare, cu instalaţiile hidraulice şi 
agregatele aferente,  staţia de clorinare și clădire de birouri edificată în regim 
P+1. 
Teren aferent, în suprafaţă totală de 3.165  mp, din care construit  287 mp. 

1983 7.138,95

14.569,16
total

21.708,11

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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101. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 

de pompare Galda de Jos – 
rezervoarele oraşului Teiuş 
inclusiv construcţiile 
auxiliare aferente (cămine, 
traversări de râuri, văi, 
subtraversări de râuri şi căi 
ferate) 

Face legătura între Staţia de pompare Galda de Jos şi rezervoarele oraşului 
Teiuş, având lungimea totală de 3.392m şi diametrul nominal de 300 mm, din 
care: 
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 1.282 m;
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de azbociment, în lungime de 
2.110 m. 
Suprafaţa totală construită este de 18 mp. 
 
 

1983 828.805,11 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

102. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 
de pompare Galda de Jos – 
rezervoarele municipiului 
Blaj,  inclusiv construcţiile 
auxiliare aferente (cămine, 
traversări de râuri, văi, 
subtraversări de râuri şi căi 
ferate) 

Face legătura între Staţia de pompare Galda de Jos şi rezervoarele 
municipiului Blaj, având lungimea totală de 21.914 m şi diametrul nominal de 
600 mm, din care: 
      - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 
12.911m; 
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 
9.003m. 
Suprafaţa totală construită este de 240 mp. 
 
 

1986 5,325,481.65 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

103. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 
de pompare Galda de Jos – 
rezervoarele oraşului Aiud, 
inclusiv construcţiile 
auxiliare aferente (cămine, 
traversări de râuri, văi, 
subtraversări de râuri şi căi 
ferate) 

Face legătura între Staţia de pompare Galda de Jos şi rezervoarele oraşului 
Aiud, având lungimea totală de 17.825 m şi diametrul nominal de 600 mm, 
din care: 
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 9.437m; 
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 
8.388m. 
Suprafaţa totală construită este de 95 mp. 
 

1984 4,334,042.36 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

104. 1.8.1. Teren aferent fostei Captări 
apă puţuri forate Bărăbanţ 

Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat în lunca Râului 
Mureş, zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 82215 Alba Iulia, cu nr. cad. 82215, 
în C.F. nr. 82713 Alba Iulia, cu nr. cad. 82713 şi în C.F. nr. 82530 Alba Iulia, 
cu nr. cad. 82530, în suprafaţă totală de  24.405 mp. 

1976 168.512,13 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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105. 1.8.1. Teren aferent fostei Captări 

apă dren Bărăbanţ 
Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept 
al Râului Ampoi, zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 82900 Alba Iulia, cu nr. 
cad. 82900, în C.F. nr. 82536 Alba Iulia, cu nr. cad. 82536, în C.F. nr. 82479 
Alba Iulia, cu nr. cad. 82479 şi în C.F. nr. 82216 Alba Iulia, cu nr. cad. 82216, 
în suprafaţă totală de 10.615 mp. 
 
 
 
 

1974 73.294,67 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
 

106. 1.8.1. Teren aferent fostei Captări 
apă puţuri forate Pâclişa 

Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept 
al Râului Mureş, zona Pâclişa, înscris în C.F. nr. 82768 Alba Iulia, cu nr. cad. 
82768, în suprafaţă de 6.842 mp. 
 

1969 31,495.19 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

107.      
108. 1.8.6. Conductă de aducţiune între 

rezervoarele oraşului Aiud si 
Staţia de pompare Ocna 
Mureş, inclusiv construcţiile 
auxiliare aferente (cămine, 
traversări de râuri, văi, 
subtraversări de râuri şi căi 
ferate) 

Face legătura între rezervoarele oraşului Aiud şi Staţia de pompare Ocna 
Mureş,   având lungimea totală de 19.200 m şi diametrul nominal de 400 mm, 
din care: 
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 17.200 
m; 
     - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 2.000 
m. 
Suprafaţa totală construită este de 156 mp. 
 
 
 

1992 837.239,50 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

109. 1.8.3. Captare apă brută  de la 
Centrala Hidroelectrică 
Săsciori 
Q=2000 l/s 

Priză de apă, situată în comuna Săsciori, judeţul Alba, pe galeria de fugă a 
Centralei Hidroelectrice Săsciori. Debit Q=2000 l/s. 

1996 720.388,86 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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110. 1.8.6. Aducţiune apă brută de la 

Captarea Centralei 
Hidroelectrice Săsciori până la 
Staţia de tratare a apei Petreşti 
şi până la Staţia de tratare a 
apei Săsciori-Sebeşel,  
inclusiv construcţiile auxiliare 
aferente (cămine, traversări de 
râuri, văi, subtraversări de 
râuri şi căi ferate) 

Situată pe raza comunei Săsciori, judeţul Alba, conducta de aducţiune este 
realizată din tuburi de oţel cu diametrul nominal de 1.200 mm, având lungimea 
totală de    9.277 m. 
Suprafaţa totală construită este de 260 mp. 

1996 5.490.201,49 Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 

111. 1.8.6. Conductă de legătură intre 
ramificaţia Partoş – Hoherie şi 
rezervoarele municipiului 
Alba Iulia, inclusiv 
construcţiile auxiliare aferente 
(cămine, traversări de râuri, 
văi, subtraversări de râuri şi 
căi ferate) 

Face legătura între ramificaţia Partoş – Hoherie şi rezervoarele municipiului Alba 
Iulia, având lungimea totală de 3.117 m şi diametrul nominal cuprins între 600 mm 
şi 800 mm, realizată din tuburi de oţel. 
Suprafaţa totală construită este de 60 mp. 
 

1996 1.213.890,65 Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 

112. 1.3.7.1. Drum acces rezervoare Situat în municipiul Alba Iulia, între str. Lalelelor şi rezervoarele zonei de jos 
a municipiului Alba Iulia, având lungimea de 345 ml şi lăţimea de 8 m. 

1993 1.890,79 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

113.      
114.  Teren construibil zona 

turistică “Poarta Raiului” 
Situat administrativ în intravilanul satului Tău-Bistra, comuna Şugag, zona 
turistică „Poarta Raiului”, Judeţul Alba. Înscris în C.F. nr. 70504 Şugag, cu nr. 
cadastral 70504 şi nr. top. 1011/25/2, 1012/25/2, 1005/25/2, 996/1/25/2 şi 
1006/1/25/2. 
Suprafaţa totală: 26.697 mp.  
Vecinătăţi: 
La Nord – teren proprietate privată a comunei Săsciori 
La Sud – Pădure Romsilva 
La Vest – Pârâul Canciu 
La Est – Pădure Romsilva 
 

2009 967.663,04 Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 
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115. 1.8.8 Staţie de reactivi  

Mihoeşti-Câmpeni 
Imobil situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile 
Câmpeni şi Mihoieşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de reactivi, cu 
instalaţiile aferente.  
Suprafaţa construită este de 184 mp. 
 

1984 1.526.046,87 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

116. 1.8.8 Staţie de filtrare  
Mihoeşti-Câmpeni 

Imobil situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile 
Câmpeni şi Mihoieşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de filtrare şi 
pavilion tehnic, cu instalaţiile aferente.  
Suprafaţa construită este de 258 mp. 
 
 
 

1984 3.990.586,10+
25.906,11 

clădire

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

117. 1.8.6 Conductă de alimentare cu 
apă a localităţii Roşia 
Montană 

Conductă de alimentare cu apă a localităţii Roşia Montană, judeţul Alba, cu 
diametrul nominal cuprins între 400 mm şi 600 mm, realizată din tuburi de 
oţel, care face legătura între Staţia de pompare Gura Roşiei şi localitatea Roşia 
Montană  

1984 9.108.830,57 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

118. 1.8.6 Conductă de alimentare cu 
apă a localităţii Muşca 

Conductă de alimentare cu apă a localităţii Muşca, judeţul Alba, cu diametrul 
nominal de 400 mm, realizată din tuburi de oţel, care face legătura între Staţia 
de pompare Gura Roşiei şi localitatea Muşca. 
 
 
 
 

1984 1.781,00 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

119. 1.8.1.1 Rezervor înmagazinare apă 
potabilă Câmpeni şi terenul 
aferent 

Imobil situat în oraşul Câmpeni, str. Horea – Muncel, judeţul Alba, compus 
din: rezervor înmagazinare apă potabilă, având capacitatea 2.500 mc.  
Teren aferent, în suprafață de 3.170 mp. 
 
 
 
 

1985 556.020,43+
19.456,24

teren

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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120. 1.8.12. Teren aferent Staţiei de 

pompare Gura Roşiei 
Teren situat în extravilanul localităţii Gura Roşiei, judeţul Alba, identificat 
prin CF nr. 71243 Roșia Montană şi CF nr. 71244 Roşia Montană 
Suprafaţă totală de 849 mp.  
 
 
 

1985 5.530,53 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

121.       
122. 1.8.12. Construcţie şi teren aferent 

Staţiei de pompare Noşlac 
Imobil situat pe malul stâng al râului Mureş, la limita dintre teritoriul oraşului 
Ocna Mureş şi cel al comunei Noşlac, compus din: clădirea staţiei de pompare, 
construcţie în regim S+P, realizată din cărămidă, cu fundaţii din beton, având 
4 încăperi, precum şi instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare.  
Teren aferent, în suprafaţă totală de 8.227 mp, din care construit 200 mp. 
Vecinătăţi: nord : râul Mureş, est-vest-sud: proprietăţi particulare.  

1960 13,59 clădire
25.247,09 teren

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

123. 1.8.6 Conductă de aducţiune 
Noşlac 

Face legătura dintre drenul pentru alimentare cu apă potabilă a localităţii 
Lunca Mureş şi rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Uioara de Sus, prin 
Staţia de pompare Noşlac. 
Conducta are o lungime de 6.412 m, un diametru nominal de 250 mm şi este 
realizată din tuburi de oţel. 
 
 

1960 3.050,70 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

124. 1.8.12. Construcţii şi teren aferent 
Staţiei de pompare Ocna 
Mureş 

Imobil situat în intravilanul comunei Unirea, județul Alba, pe partea dreaptă a 
drumului judeţean DJ107D, la 200 m faţă de podul peste Râul Mureş, compus 
din: 
     - staţia de pompe: 2 construcţii în regim  D+P, cu suprafaţa totală construită 
de 50 mp, realizate din cărămidă şi fundaţii de beton; debit Q = 100 l/s; 
      - staţia de clorinare: construcţie în regim P, cu suprafaţa construită de 30 
mp, realizată din cărămidă şi fundaţii de beton; 
      - magazie: construcţie în regim P, cu suprafaţa construită de 74 mp, 
realizată din cărămidă şi fundaţii de beton. 
     - bazine, cămine de vizitare şi o construcţie anexă.      
Teren aferent, în suprafaţă totală de 7.893 mp, din care total construit de 206 
mp. 
Vecinătăţi: nord-est-vest-sud: proprietăţi particulare.  

1988 517.358,92 stație+

1.511,35 clădire
18.166,58 teren

Domeniul public al 
judeţului Alba potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 
974/2002 cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 
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125. 1.8.6 Reţea refulare rezervor 
Uioara de Jos 

Face legătura între Staţia de pompare Ocna Mureş şi rezervorul de 
înmagazinare apă potabilă Uioara de Jos. Conducta are o lungime de 2.400 m, 
un diametru nominal de 400 mm şi este realizată din tuburi de oţel. 
 

1989 370.144,25 Domeniul public al 
judeţului Alba potrivit 
Hotărârii Domeniul public 
al Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020  
 

126. 1.8.1.1 Rezervoare înmagazinare 
apă potabilă Uioara de Sus şi 
terenul aferent 

Imobil situat în localitatea Uioara de Sus, judeţul Alba, compus din 2 bazine 
semiîngropate, realizate din beton armat, cu capacitatea de 2.300 mc.  
Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.818 mp, din care construit  480 mp. 
Vecinătăţi: nord şi vest : drumuri vicinale,  est şi sud: proprietăţi particulare.  
 

1960 45.499,19 
rezervor+

7.392,77 teren+
71,73 clădire

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
 

127. 1.8.1.1 Rezervor înmagazinare apă 
potabilă Uioara de Jos şi 
terenul aferent 

Imobil situat în localitatea Uioara de Jos, judeţul Alba, compus dintr-un bazin 
semiîngropat, realizat din beton armat, cu capacitatea de 1.000 mc.  
Teren aferent, în suprafaţă totală de 2.391 mp, din care construit  120 mp. 
Vecinătăţi: nord-est-vest-sud: proprietăţi particulare.  
 

1988 3.668,77
teren

+52.892,41

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
 

128. 1.8.6 Conductă aducţiune 
rezervoare Uioara de Sus 

Face legătura între Staţia de pompare Ocna Mureş şi rezervoarele de 
înmagazinare apă potabilă Uioara de Sus. Conducta are o lungime de 2.360 m, 
un diametru nominal de 400 mm şi este realizată din tuburi de oţel. 
 
 
 
 
 

2002 594.299,29 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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129. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul  

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Aiud şi terenul aferent 
 
 
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, 
înscris în C.F. nr. 74166 Aiud, cu nr. cadastral 74166, 74166-C1, 74166-C2, 
74166-C3, 74166-C4, 74166-C5, 74166-C6, 74166-C7, 74166-C8, 74166-C9, 
74166-C10, 74166-C11, 74166-C12, 74166-C13, 74166-C14 şi 74166-C15,  
compus din: 
     - Pavilion central - Sanatoriu TBC, construcţie în regim S+P+2E, cu 
fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de 
lemn şi învelitoare din ţiglă, tablă zincată şi eternit. Suprafaţă construită: 1.548 
mp. 
     - Centrală termică, construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă, planşeu din beton armat şi acoperiş tip terasă. Suprafaţă construită: 
139 mp. 
     - Casă de locuit, construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă, planşeu din lemn, şarpantă de lemn şi învelitoare din eternit. 
Suprafaţă construită: 35 mp. 
     - Casă poartă - construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă,  planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă. 
Suprafaţă construită : 23 mp. 
     - Anexe gospodăreşti: coteţ  porci cu  4 boxe, adăpost porci cu 10 boxe, 
casă pentru fiert lătură, şură, grajd, construcţii anexe, în suprafaţă totală 
construită de 385  mp. 
     - Seră de flori, construcţie în regim P, realizată din cadre metalice şi sticlă. 
Suprafaţă construită 140 mp. 
     - Pivniţă pentru zarzavat, construită din beton armat, în suprafaţă construită 
de 29 mp. 
     - Pivniţă construită din beton în suprafaţă de 75 mp. 
     - Conducte canalizare. 
      - Fântână din beton, de 11 m adâncime. 
     - Gard din stâlpi de beton şi grilaj de sârmă, la str. Ecaterina Varga, L= 
186m, l = 0,35 m. 
     - Gard din stâlpi de beton şi plasă de sârmă (la est) L= 224 m. 
     - Gard din stâlpi de beton şi plasă de sârmă situat între parc şi grădină, L= 
15m, l = 1,80 m. 
     - Gard din plăci şi stâlpi de beton, pentru partea de sud, L= 153 m, l = 1,80 
m. 
     - Gard din stâlpi  beton şi sârmă impletită pentru sera de flori, L= 100 m. 

2002 Total 7.415.926,00
Din care

Clădiri
4.447.526,00

Teren 
2.968.400,00

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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      - Gard din stâlpi beton şi plasă de sârmă, pentru grajd, boxe porci şi livadă, 
L= 90m, l=1,5 m 
     - Gard prefabricate din beton 
     - Gard din stâlpi beton şi sârmă împletită pentru puţul biologic, L= 100m 
     - Clădire Dispensar TBC – construcţie în regim P, cu fundaţii din beton 
continue sub ziduri, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
ţiglă, având 20 de încăperi. Suprafaţă construită : 220 mp. 
- Teren aferent în suprafaţa totală  de 39.526 mp din care curţi-construcţii in 
suprafaţă de 19.245 mp şi fâneţe în suprafaţă de 20.281 mp. 
Vecinătăţi: 
Est - Imobil proprietate privată 
Nord - Str. Ecaterina Varga  
Vest - Imobil proprietate privată 
Sud – Str. Ostaşilor 

130.       
131.       
132. 1.6.4. 

 
 

Imobil în care îşi are sediul 
Direcţia Judeţeană de 
Dezinsecţie şi Ecologizare 
Mediu Alba  
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Al. Ioan Cuza (fostă 
Clujului) nr. 4, înscris în C.F. nr. 81087 Alba Iulia, cu nr. cad. 81087, 81087-
C1, 81087-C2, 81087-C3 şi 81087-C4, compus din: 
     - Atelier nr. 5, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 
având suprafaţa construită  de 46,23 mp; 
      - Birouri sediu (Arhiva + Sala de şedinţe), cu suprafaţa utilă de 58 mp, 
situate la etajul I, al clădirii edificată în regim P+2, cu fundaţie din beton, 
zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă; 
      - Magazie, cu suprafaţa construită de 160,24 mp, situată la parterul clădirii 
edificată în regim P+2, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din 
beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 
      - Căsuţă, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 
având suprafaţa construită de 23,20 mp; 
      - Magazie şopron, edificată în regim P, având pereţii din plasă de sârmă 
împletită şi acoperişul din ferme metalice, acoperite cu plăci de azbociment, în 
suprafaţă construită  de 65,32 mp. 

2003 273.083,12 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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Vecinătăţi: 
Sud – S.C. SEMROM S.A. 
Est - SC SCOLAROM SA 
Vest - SC UNISEM SA  
Nord - Str. Al. Ioan Cuza 
 

133. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 
Punctul de lucru Benic al 
Direcţiei Judeţene de 
Dezinsecţie şi Ecologizare 
Mediu Alba şi terenul 
aferent 
 

Imobil situat administrativ în Satul Benic, Comuna Galda de Jos, Judeţul 
Alba, înscris în C.F. nr. 72390 Galda, provenit din conversia C.F. nr. 1518 
Benic, cu nr. top. nou 60/1, compus din: 
     - Magazie, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă, planşeu din beton armat şi acoperiş tip terasă, având suprafaţa 
construită  112 mp. 
Teren aferent în suprafaţă totală de 1058 mp, din care teren construit 112 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud – drum comunal 
Est - proprietate privată 
Vest - proprietate privată  
Nord - proprietate privată 

2003 55.982,88
39.748,94

clădirea
16.233,94

teren

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

134. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 
Centrul Blaj al Direcţiei 
Judeţene de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediu Alba  
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 
46, compus din: 
     - Magazia de pesticide, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 
zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă, având  suprafaţa construită de 128 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud – C.F.R. 
Est - proprietate privată 
Vest – S.C.  PETROM S.A. 
Nord - Str. Mihail Kogălniceanu 
 

2003 108.136,60 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

135. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 
Centrul Aiud al Direcţiei 
Judeţene de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediu Alba şi 
terenul aferent 
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 171, 
înscris în C.F. nr. 3778 Aiud, cu nr. top. 1713/3/2/2/2/1, 1713/3/2/2/3 şi 
1713/3/2/2/4, compus din : 
     - Magazie+Birouri, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 
zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă, având  suprafaţa construită de 156 mp; 

2003 201.653,68
71.344,01

clădiri

+
teren 

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
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      - Garaj, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 
având  suprafaţa construită de 50 mp; 
      - Atelier, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 
având  suprafaţa construită de 25 mp; 
     - Depozit carburanţi, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 
zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă, având  suprafaţa construită de 30 mp. 
- Total suprafaţă construită: 261 mp 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 895 mp, din care teren construit în 
suprafaţă totală de 261 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud – Str. Transilvaniei  
Est - proprietate privată 
Vest – proprietate privată 
Nord - proprietate privată 
 
 

130.309,66 nr. 135/2020 

136. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 
Centrul Sebeş al Direcţiei 
Judeţene de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediu Alba  
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Sebeş, str. Progresului, nr. 91, 
compus din : 
     - Magazie+Birouri, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 
zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă, având  suprafaţa construită de 285 mp; 
     - Depozit carburanți, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 
zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 
din ţiglă, având  suprafaţa construită de 15 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud – proprietate privată 
Est - Str. Progresului 
Vest – proprietate privată 
Nord – Direcția Sanitar Veterinară 
 
 

2003 87.011,58 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

137.      
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138.  Teren aferent Staţiei de tratare 

a apei Mihoieşti - Câmpeni 
- Teren construibil, situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile 
Câmpeni şi Mihoieşti, judeţul Alba. Înscris în C.F. nr. 3097 Câmpeni, sub nr. ord 
A+2, cu nr. top. 632/1/2/2, aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti-Câmpeni. 
- Suprafaţa totală este de 17.537,41 mp. 
 
 

2003 282.625,43 Domeniul public al judeţului 
Alba potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 974/2002 cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

139. 1.7.1.2. Echipamente şi instalaţii 
pentru alimentarea cu energie 
electrică a Staţiei de pompe 
Mihoieşti-Câmpeni 

Cuprind: 
Celulă 20 KV  
Celulă 0,4 KV 
Transformatoare 20/04 KV  
Linia electrică Sohodol - Avram Iancu 

1984 261.980,47 Domeniul public al judeţului 
A Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit H.G. 
nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

140. 1.7.1.2. Echipamente şi instalaţii 
aferente a Staţiei de tratare a 
apei  Mihoieşti-Câmpeni 

Cuprind: 
Electropompe Vogel 
Aparatură de laborator 
Utilaje şi echipamente aferente stației de tratare 
Gospodărie electrică 
 
 

2004 
 
 
 

2009 

188.509,74 Domeniul public al judeţului 
Alba potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 974/2002 cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

141. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 
Direcţia Publică Comunitară 
de Evidenţă a Persoanelor 
Alba şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 
14, înscris în C.F. nr. 20579 Alba Iulia, cu nr. top 866/2/XXXVII şi în C.F. nr. 
21632 Alba Iulia, cu nr. top 866/3/VI, compus din : 
     - Apartamentul nr. 37, situat la S+P+M în Blocul A1a cu 10 etaje. 
Suprafaţa utilă totală este de 1.651 mp şi deţine 324/892 cotă parte de teren şi 
35,05/100 părţi din bunurile comune indivize; 
     - Apartamentul  nr. 6, situat la parter în Blocul A1b cu 10 etaje.  Suprafaţa 
utilă este de 54 mp şi deţine 12/132 cotă parte de teren şi 9,26/100 părţi din 
bunurile comune indivize. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 336 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud – Sediu de bancă  
Est – proprietăţi private 
Vest – Piaţa Iuliu Maniu , Nord – Str. Avram Iancu 

2004 evidență
1.630.113,43

clădirea
4.672,32 teren

+282.226,40
+ 550.161,03 

total
2.433.173,18 

Domeniul public al 
judeţului Alba potrivit 
Hotăr Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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142. 1.8.6. Construcţii şi teren aferent 

Staţiei de tratare a apei 
Săsciori-Sebeşel Q= 1000 l/s 
 
 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în localitatea 
Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele aferente, pavilion 
de exploatare, trei decantoare radiale, staţie de reactivi şi clorinare, bazine de 
stocare şi dizolvare, atelier şi magazie. Debit Q = 1000 l/s.  
Terenul aferent, în suprafaţă totală de 32673mp, se compune din: 
     - incinta staţiei, în suprafaţă de 23.260mp, înscris în C.F. nr. 74396 Săsciori 
cu nr. cadastral 74396, pe care sunt edificate 11clădiri având suprafaţa totală 
construită de 5067 mp, nr. cadastral 74396 -C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 
C9, C10, C11; 
     - teren împrejmuit în suprafaţă de 280 mp, înscris în CF 74398 Săsciori 
     - drum de acces, în suprafaţă de 5802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 Săsciori 
cu nr. cadastral 70488; 
     - teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3331 mp, înscris în C.F. 
nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487. 

2004 clădire 
1.034.067,25

stație 
12.643.679,52

teren
761.026,54

total
14.438.773,31

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

143. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţia 
de tratare a apei Săsciori-
Sebeşel- Alba Iulia, inclusiv 
construcţiile auxiliare 
aferente (cămine, traversări 
de râuri, văi, subtraversări de 
râuri şi căi ferate) 
 

Face legătura între Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel şi ramificaţia 
Partoş - Hoherie, având lungimea totală de 17.141 m şi diametrul nominal de 
1.200 mm, fiind realizată din tuburi de oţel. 
 
 
 
 

2004 3.904.423,92 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

144. 1.8.6. Conductă de aducţiune Alba 
Iulia – Staţia de pompare 
Galda de Jos  (Staţia de 
reclorinare), inclusiv 
construcţiile auxiliare 
aferente (cămine, traversări 
de râuri, văi, subtraversări de 
râuri şi căi ferate) 

Face legătura între ramificaţia Partoş - Hoherie şi Staţia de reclorinare din 
cadrul Staţiei de pompare Galda de Jos. Staţia de reclorinare dispune de o 
instalaţie de măsurare a debitelor pe conductele de aducţiune spre Blaj, Aiud şi 
Teiuş. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 13.972.827,76 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

145.      
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146. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Gârbova şi terenul 
aferent 

- Imobil situat administrativ în satul Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 473, 
comuna Gârbova, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 4633 Gârbova, cu nr. cad. 
379, nr. top. 421/3, compus din : 
     - Clădire Centru, construcţie cu 24 de încăperi, edificată în regim P+1, cu 
fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
ţiglă, având suprafaţa construită de 393 mp; 
     - Bloc alimentar (cantina), construcţie edificată în regim P, cu fundaţie din 
beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având 
suprafaţa construită de 125 mp; 
     - Garaj, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 
cărămidă, planşeu din beton armat, şi acoperiş tip terasă, având  suprafaţa 
construită de 44 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1141 mp, din care construit în suprafaţă 
totală de 562 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Ion Creangă 
Est – proprietăţi particulare 
Vest – drum 
Nord – Valea Gârbovei 
 
 
 

1937 clădiri
1.679.831,59

teren 
5.252,25

total
1.685.083,84

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

147. 1.6.2. Clădire anexă a Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă 
Gârbova şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în satul Gârbova, str. Ion Creangă nr. 497, 
comuna Gârbova, judeţul Alba, C.F. nr. 151 Gârbova, cu nr. top. 421/2, 
compus din : 
     - Clădire anexă (cămin dezafectat), construcţie cu 5 încăperi, edificată în 
regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă. 
- Teren aferent în suprafaţă de 470 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Ion Creangă 
Est – grădiniţa 
Vest – proprietăţi particulare 
Nord – Valea Gârbovei  
 

1926 clădiri
193.112,56

teren  8.055,59 
total

201.168,16

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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148. 1.6.2. Substaţie Ambulanţă 

Câmpeni şi terenul aferent 
 

Imobil situat administrativ în incinta Spitalului Orăşenesc Câmpeni, str. 
Horea, nr. 63, înscris în C.F. nr. 4162 Câmpeni, cu nr. top. 305/1/2, 
cuprinzând o construcţie edificată în regim P+E, cu structura din cadre 
metalice  pe fundaţii izolate din beton armat, planşeu intermediar în soluţie 
mixtă - tablă cutată şi beton, închideri cu panouri termoizolante de faţadă şi 
acoperiş din  panouri termoizolante. Suprafaţa desfăşurată este de 280 mp, la 
parter având spaţii pentru 7 maşini de ambulanţă. 
- Teren aferent în suprafaţa de 350 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Spitalul Orăşenesc Câmpeni 
Est – Spitalul Orăşenesc Câmpeni 
Vest – UM  01040 
Nord – Spitalul Orăşenesc Câmpeni 

2011 
 
 
 
 
 

2006 

clădiri 731.347,05

teren

52.740,94

total
784.087,99

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

149. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Familial  nr. 1 
Abrud 

- Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, Bl. N,  
sc. 1, ap. 12, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2979 
colectivă Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/ a /6/XII; 
- Are suprafaţa utilă de 79,27 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 
băi, hol, cămară, debara şi balcon. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Parc  
Est – Str. Plopului  
Vest – Grădiniţă   
Nord – Str. Aleea Parcului  

2003 58.007,45 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

150. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Familial  nr. 2 
Abrud 

- Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, Bl. L, 
sc. 3, ap.14, et. 4, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 3098 
individuală  Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/12/XIV şi în C.F. nr.  
2874 colectivă  Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/12; 
- Are suprafaţa utilă de 72,37 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 
băi,  2 holuri, cămară, debara şi 2 balcoane. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Aleea Parcului  
Est – Str. Plopului 
Vest – Parc  
Nord – Alee  
 

2003 66.232,86 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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151. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial nr. 3 
Abrud 

- Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, Bl. L, 
sc. 5, ap.12, et. 4, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2877 
individuală Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/16/XII şi în C.F. nr. 
2872 colectivă Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr.  top 2874/a/16; 
- Are suprafaţa utilă de 75,24 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 
băi, hol, cămară, debara şi 2 balcoane. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Parc  
Est – Str. Plopului 
Vest – Grădiniţă 
Nord – Str. Aleea Parcului  
 

2003 72.405,46 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

152. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Familial nr. 4  
Alba Iulia 

- Apartament situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Ampoiului, Bl. 
D4,  ap.4, et. 1, în bloc edificat în regim P+3E, înscris în C.F. nr. 26032 
individuală, Alba Iulia, cu nr. top. 1823/10/IV; 
- Are suprafaţa utilă de 79,24 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 
băi, hol, cămară, debara şi balcon. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Alee betonată 
Est – Dig Râul Ampoi 
Vest – Alee betonată 
Nord – Bloc D3  
 

2003 60.451,09 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

153. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Familial nr. 5  
Aiud 

- Apartament situat administrativ în municipiul Aiud, str. Sergent Haţegan, Bl. 
H1,  sc. 1, ap.15, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 6625 
Aiud, cu nr. top 283/2/1/XV; 
- Are suprafaţa utilă de 76,95 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 
baie, baie de serviciu, hol, cămară, debara şi balcon. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Zonă verde 
Est – Str. Sergent Haţegan 
Vest – Zonă verde 
Nord – Scara 2  
 
 

2003 68.289,72 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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154. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial nr. 6 
Câmpeni 

- Apartament situat administrativ în oraşul Câmpeni, str. Mesteacănului, nr. 3, 
Bl. P1,  ap.14, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2791 
individuală Câmpeni, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 283/c/4/XIV şi în C.F. nr. 
2757 colectivă Câmpeni, sub nr. ord.  A+1, cu nr. top 283/c/4; 
- Are suprafaţa utilă de 64,77 mp şi este compus din:  3 camere, bucătărie, 2 
băi, hol, cămară, debara şi balcon. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Magazii, garaje 
Est – Centrala termică 
Vest – Bloc C1 
Nord – Str. Mesteacănului 
 

2003 92.861,12 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

155. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Familial nr. 7  
Baia de Arieş 

- Apartament situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, Bl. 
D9, ap. 6, et. 2, în bloc edificat în regim P+3E, înscris în C.F. nr. 1631 
individuală Baia de Arieş, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 203/1/5/VI şi în C.F. nr. 
1501 colectivă  Baia de Arieş,  sub nr. ord. A+1, cu nr.  top 203/1/5; 
- Are suprafaţa utilă de 78,36 mp şi este compus din:  3 camere, bucătărie, 2 
băi, hol, cămară, debara, balcon şi pivniţă. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Arieşului 
Est – Piaţa centrală 
Vest – Bloc B8 
Nord – Str. 22 Decembrie 1989 
 

2003 70.276,00 Domeniul public al 
judeţului Alba potrivit 
Hotărârii Domeniul public 
al Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

156. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Familial nr. 8 - 
Centrul Maternal „Speranţa”  
Alba Iulia 
şi terenul aferent 
 

Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1, judeţul Alba,  
înscris în C.F. colectivă nr. 29287 Alba Iulia cu nr. ord. A+1,2,3 şi nr. top. 
1655/2/2/1, 1656/2/2/1, constând din bloc cu patru apartamente P+1, în 
suprafaţă de 140 mp şi nr. top. 1655/2/2/2, 1656/2/2/2, constând din curte în 
suprafaţă de  36 mp şi nr top 1655/2/2/3, 1656/2/2/3, constând din curte în 
suprafaţă de 307 mp, acestea din urmă  dobândindu-se în cotă de 1/1 părţi prin 
cumpărare de sub  B 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
     Ap. 1- compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45,28 mp.  
Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/I, 
1656/2/2/1/I,1655/2/2/2/I şi 1656/2/2/2/I, având cota de  25/100 părţi din 
bunuri indivize comune;  

2003 477.271,90 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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     Ap. 2 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45 mp.  
Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/II, 
1656/2/2/1/II,1655/2/2/2/II şi 1656/2/2/2/II, având cota de  25/100 părţi din 
bunuri indivize comune.  
     Ap. 3 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45 mp.  
Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/III, 
1656/2/2/1/III,1655/2/2/2/III şi 1656/2/2/2/III, având cota de  25/100 părţi din 
bunuri indivize comune.  
     Ap. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45,01 mp.  
Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/IV, 
1656/2/2/1/IV,1655/2/2/2/IV şi 1656/2/2/2/IV, având cota de  25/100 părţi din 
bunuri indivize comune.  
 
Vecinătăţi: 
Est- Dispensarul TBC 
Vest- B-dul. Ferdinand I. 
Sud- str. Crişanei 
Nord- proprietate particulara 
 
 

157. 1.6.2. Imobil în care funcţionează  
Casa de Tip familial nr. 9  
Mănărade  
 

- Imobil situat administrativ în satul Mănărade, str Principală nr. 76, 
aparţinător municipiului Blaj, înscris în C.F. 72481 Blaj, cu nr. cadastral 
72481-C1, compus din, clădire edificată în regim S+P+M, cu: 
     - Subsol, cuprinzând: pivniţă, centrala termică, spălătorie, hol şi depozit; 
     - Parter, cuprinzând: bucătărie, bibliotecă, sufragerie, cameră de recreaţie, 
cămară, cameră, cameră vizită, 4 holuri, 2 băi, 2 grupuri sociale cu spălător;  
     - Mansardă, cuprinzând:  9 dormitoare, 5 băi, holuri, terasă, balcon şi pod; 
Suprafaţa construită la sol Sc = 312 mp,  
Anexe gospodăreşti cu suprafaţa totală construită de 55,8 mp  
Vecinătăţi: 
Est – Imobil proprietate privată 
Nord – Drumul Mănărade-Blaj  
Vest – Imobil proprietate privată 
Sud – Teren agricol proprietate privată 
 

1997 829.018,68 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 



 Anexa nr. 2-Pag. 44

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
158. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial  
nr. 10 Oarda de Jos  
şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia localitate aparţinătoare 
Oarda de Jos, str. Dumbrăviţei, nr. 58, înscris în C.F. nr. 3080 Oarda de Jos, 
cu nr. top 2273/1, compus din:  
- Construcţie nr. 1, edificată în regim S+P, cu suprafaţa utilă de 53,3 mp, 
cuprinzând : bucătărie, 2 dormitoare, 1 baie, hol, debara, pivniţă şi centrala 
termică;  
- Construcţie nr. 2, edificată în regim P, cu suprafaţa utilă de 48,45 mp,  
cuprinzând: sufragerie, 2 dormitoare, 2 băi şi hol.  
- Teren aferent în suprafaţă  de 1.241 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – Dig Pârâul Oarda şi alee acces carosabil 
Vest – proprietate particulară 
Nord – DJ107C- str. Dumbrăviţei 

2003 clădiri 140.025,19
teren

121.868,54
total

261.893,73

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

159. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
Galda de Jos şi terenul 
aferent 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, nr. 376, judeţul Alba, 
înscris în C.F. nr. 1794 Galda de Jos, cu nr. top. 493/2/2, compus din: 
     - Clădirea nouă,  construcţie edificată în regim P+3, cu fundaţie din beton, 
zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa 
construită de 745 mp; 
     - Anexe gospodăreşti, construcţie edificată în regim P, cu fundaţie din 
piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, având 
suprafaţa construită de 357 mp; 
     - Împrejmuire din plăci de beton. 
- Teren aferent în suprafaţă  de 5885 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară Albini 
Est – teren Mănăstirea Râmeţ 
Vest – proprietate particulară Albini 
Nord – tarlaua Păşune Deal 

2007 6.134.129,39
5.538.892,75

clădiri
595.236,64

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

160.  Pod pe DJ 107 B, localitatea 
Galtiu 

Situat pe DJ 107 B la km 2+526 în localitatea Galtiu. Traversează Valea Gălzii, 
fără ocoliri. Lungime totală 18 m. Lăţime 8 m.  
Înălţime peste etiaj 1,50 m. 
 
 
 
 

2006 1.272.007,43 Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 
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161. 1.3.7.2. DJ 106 M:  

Cut - Câlnic 
 

- Poz. km: 0+000 – 0+350 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Cut 
- Poz. km: 0+350 – 2+850 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Cut 
- Poz. km: 2+850 – 3+300 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Cut 
- Lungimea: 3,300 km 
Provenienţa: DC 47 (DN1 – halta Cut) 
 
 
 

2007 121.022,70 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

162. 1.8.6. Conducta amplasament 
Oiejdea 

Conductă din tuburi de oţel, amplasată lângă DN1, zona sediu nou S.C. 
ALBALACT S.A., satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, judeţul Alba. 
Diametru nominal: 1100 mm 
Înlocuieşte supratraversarea în lungime de 28 m şi înălţime de 4 m, cu traseu 
îngropat pe lungimea de 48 m. 
 
 
 

2007 27.641,12 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

163. 1.8.6. Golire nr. 1 Firul II Râu 
Ampoi 

Amplasată în zona traversare a Râului Ampoi, lângă şoseaua de centură Alba 
Iulia - Bărăbanţ, în aval de conducta Firul II de alimentare cu apă. 
Conductă de golire, din tuburi de oţel, cu diametrul nominal de 160 mm, 
lungime  60 m, ieşind din Căminul de golire pentru deversare în Râul Ampoi. 
 
 

2007 30.525,50 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

164.  Teren extravilan Zlatna 
 

- Situat administrativ în extravilanul oraşului Zlatna, zona “La plaiu”, judeţul 
Alba, înscris în C.F. nr.  5033 Zlatna, cu nr. cad. 484. 
Suprafaţa totală: 3.690 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  pădure 
Est – DJ - 705 
Vest – pădure 
Nord – DJ – 705 
 

2007 3.115,30 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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165. 1.8.6. Conductă golire traversare 

Râu Ampoi (cămin amonte) 
Amplasată în zona traversare a Râului Ampoi, lângă şoseaua de centură Alba 
Iulia - Bărăbanţ, în amonte de conducta Firul II de alimentare cu apă. 
Conductă de golire, din tuburi de PEHD, prevăzută cu vană de golire, având 
diametrul nominal de 250 mm, lungimea de 110 m, ieşind din Căminul de 
golire, subtraversând şoseaua de centură şi deversând în râul Ampoi. 
 
 

2007 65.205,77 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

166. 1.6.2. 
 

Imobil în care funcţionează 
Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia şi terenul aferent 
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  str. Mihai Viteazu, nr. 
14, înscris în C.F. nr. 81130 Alba Iulia, cu nr. cad. 81130 şi 81130-C1, 
compus din: 
     - Clădire Muzeu, cu 83 de încăperi, edificată în regim S + P + E, construită 
din cărămidă şi piatră cioplită, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă, 
monument istoric datând din anul 1853. 
- Teren aferent în suprafaţă de 3.057 mp, din care construit în suprafaţă  de 
2.124 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Mihai Viteazu 
Est – Sala Unirii Alba Iulia 
Vest – Catedrala Reîntregirii 
Nord – Str. Unirii 
 
 

2007 17,779,043.88
clădire muzeu
1,602,312.55
teren muzeu

6.074.515,74
clădire Museikon

274.994,97
teren Museikon

686.574,02
teren Museikon 

Consiliul Județean 
Alba 

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

167. 1.6.2. 
 

Imobil în care funcţionează 
Sala Unirii  Alba Iulia şi 
terenul aferent 
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  str. Mihai Viteazu, nr. 
12, înscris în C.F. nr. 82214  Alba Iulia, cu nr. cad. 82214 şi 82214-C1, 
compus din: 
     - Clădire Sala Unirii, cu 22 de încăperi, edificată în regim S + P, construită 
din cărămidă şi piatră cioplită, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 
monument istoric datând din anul 1900. 
- Teren aferent - construit în suprafaţă de 1.265 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Mihai Viteazu 
Est – Parcul Custoza 
Vest – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 
Nord – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

2007 clădire 
5.348.769,09; 

teren 669.857,97, 
total 6.018.627,06

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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168. 1.6.4. Construcţii administrative şi 

social culturale cu terenul 
aferent Câlnic 

- Imobil situat administrativ în satul Deal, str. Principală, nr. 232, comuna 
Câlnic, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70154 Câlnic, nr. cadastral 70154 şi 
70154-C1, compus din: 
     - Clădire, cu 10 încăperi, edificată în regim S+P+E, cu fundaţie de piatră, 
zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa 
construită de 218,48 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.366 mp, din care construit 218,48 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – Potecă 
Vest – Str. Principală 
Nord – proprietate particulară 

2008 1075777.85

114113.42

Total
1.189.891,27

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

169. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă Protejată 
nr. 1  
Blaj 

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, cartier Tiur, str. Principală, nr. 
228, înscris în C.F. nr. 3363 Blaj-Tiur, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad.  309 şi 309/c, 
compus din:  
     - Clădire, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, bucătărie, baie şi hol.
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.814 mp.  
Vecinătăţi: 
Sud –  Dispensarul Veterinar  
Est – Str. Principală  
Vest – proprietate particularăNord – proprietate particulară 
 

2007 534.236,94

43.737,52

Total
577.974,47

Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit H.G. nr. 
974/2002, cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 

170. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată  nr. 2  
Blaj 

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, cartier Tiur, str. Principală, nr. 
237, înscris în C.F. nr. 3386 Blaj-Tiur, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 391, 
compus din:  
     - Clădire, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având şapte camere, bucătărie, două 
holuri, cămară şi baie; 
- Garaj, două Magazii cu pivniţă şi o Şură. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 2.038 mp.  
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – proprietate particulară 
Vest – Parohia Ortodoxă Română   
Nord – Str. Principală 

2007 

441.294,49

49.138,40

Total
490.432,89

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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171. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 3   
Gârbova 

- Imobil situat administrativ în comuna Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 512, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 1644 Gârbova, sub nr ord. A+1, cu nr. top 481 
şi 482,  compus din : 
     - Corp clădire nr. 1, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită 
de 250,40 mp; 
     - Corp clădire nr. 2,  edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită 
de 131,53 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.773 mp.  
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – proprietate particulară 
Vest – proprietate particulară 
Nord – Str. Ion Creangă 

2007 685.007,50 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

172. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 4   
Vinţu de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 5026 Vinţu de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 
126/1, 127/1,  compus din : 
     - Clădire, edificată în regim P+M, cu fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având patru camere, 
bucătărie, două holuri, cămară, baie şi suprafaţa construită de 141,20 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 800 mp, din care construit 141,20 mp.  
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – proprietate particulară 
Vest – proprietate particulară 
Nord – Str. Lucian Blaga 
 

2007 516.790,09 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

173. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 5  
Pianu de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Pianu de Jos, str. Cloşca, nr. 384, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 2973 Pianu de Jos, sub nr ord. A+1, cu nr. top 
71 şi sub nr ord. A+2, cu nr. top. 72,  compus din : 
     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având patru camere, bucătărie, două 
holuri, cămară, baie şi suprafaţa construită de 305,06 mp. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 903 mp, din care construit 305,06 mp.  

2007 406.492,59 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – proprietate particulară 
Vest – Str. Cloşca 
Nord – proprietate particulară 
 
 

174. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 6  
Abrud 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Lt. Anca Virgil nr. 57, înscris 
în C.F. nr. 3354 Abrud-sat, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 5646/a/1/2 şi sub nr. 
ord. A+2, cu nr. top 5646/a/1/1/1, compus din : 
     - Clădire, edificată în regim P+E, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având la parter - trei dormitoare, hol, 
sufragerie, bucătărie, cămară şi două grupuri sanitare, iar la etaj – un dormitor, 
hol şi terasă. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 700 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – proprietate particulară 
Vest – proprietate particulară 
Nord – Str. Lt. Anca Virgil 
 

2007 528.653,98 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

175. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 7  
Abrud 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Detunatei, nr. 65, înscris în 
C.F. nr. 84 Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 191, compus din: 
     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, baie, hol, pivniţa 
şi garaj; 
- Anexe gospodăreşti – una Filigorie. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 216 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Detunatei 
Est – proprietate particulară 
Vest – proprietate particulară 
Nord – Str. Mărăşeşti 
 
 

2007 416.242,34 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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176. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 8  
Abrud 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Detunatei, nr. 1, înscris în 
C.F. nr. 4053 Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad.  661/1, 662/3 şi 663/1, 
compus din : 
     - Clădire, edificată în regim D+P+E, cu fundaţie de beton, zidărie de 
cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, două 
băi, două holuri, două pivniţe, balcon şi garaj. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 426 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  S.C. Meşteşugarul Abrud S.R.L. 
Est – Str. Mărăşeşti 
Vest – Str. Detunatei 
Nord – proprietate particulară 

2007 431.120,38 Domeniul public al 
judeţului Alba potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 
974/2002 cu modificările și 
completările ulterioare şi 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 135/2020 

177. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 9  
Galda de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 2989 Galda de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. 
top. 1574/24/2/1,  compus din : 
     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, bucătărie, două 
holuri, cămară, baie şi pivniţă. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 586 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  Str. Principală 
Est – drum 
Vest – proprietate particulară 
Nord – proprietate particulară 

2007 524.792,21 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
  

178. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 10   
Cricău 

- Imobil situat administrativ în comuna Cricău, str. Bisericilor, nr. 302, judeţul 
Alba, înscris în C.F. nr. 5594 Cricău, sub nr. ord. A+1, cu nr. top.  571/2 şi 
572,  compus din : 
     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având şase camere, bucătărie, două 
holuri, cămară, baie şi pivniţă. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 2.700 mp.  
Vecinătăţi: 
Sud –  proprietate particulară 
Est – drum 
Vest – drum, Nord – Str. Bisericilor 

2007 425.897,34 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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179. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 11 
Galda de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 3024 Galda de Jos, sub nr. ord. A+2, cu nr. 
top. 1574/220/1/1  şi sub nr. ord.  A+3, cu nr. top. 1574/220/1/2,  compus din :
     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având trei camere, bucătărie, hol, 
cămară, baie şi pivniţă. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 812 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  DN1 
Est – proprietate particulară 
Vest – proprietate particulară 
Nord – S.C. Mecasol Galda de Jos S.R.L. 
 

2007 505.373,83 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

180. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 
Casa de Tip Locuinţă 
Protejată nr. 12 
Galda de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 3161 Galda de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. 
top. 1574/220/2/1, sub nr. ord.  A+2, cu nr. top. 1574/220/2/2 şi sub nr. ord. 
A+3, cu nr. top. 1574/220/2/3, compus din : 
     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având trei camere, bucătărie, hol, 
cămară, baie şi pivniţă. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.000 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  DN1 
Est – proprietate particulară 
Vest – proprietate particulară 
Nord – S.C. Mecasol Galda de Jos S.R.L. 
 

2007 446.133,49 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

181. 1.3.7.2. DJ 107 L:  
Sântimbru  
(DJ 107 B) - Totoi - DJ 107 
(Teleac) 
 

- Poz. km: 0+000 – 3+750 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Sântimbru (provine din DC 101) – Lungime: 3,750 km; 
- Poz. km: 3+750 – 5+150 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Ciugud – Lungime: 1,400 km; 
- Lungimea totală: 5,150 km. 
 
 
 

2006 1.209.179,99 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020  
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182. 1.3.7.2. DJ 107 N:  

DN 1 - Mirăslău - Cicău 
- Poz. km: 0+000 – 2+000 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Mirăslău 
- Poz. km: 2+000 – 2+600 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Mirăslău 
- Lungimea: 2,600 km 
- Provenienţa: drum comunal DC 82 
 

2008 855.338,53 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

183.      
184.      
185. 1.8.6. Reţea de apă Colonia 

Petreşti 
Amplasată administrativ în zona Coloniei de locuinţe din localitatea Petreşti, 
judeţul Alba, cuprinzând: 
     - conducta PEHD Dn 90 mm, PN6 în lungime de 300 m; 
      - conducta PEHD Dn 32 mm, PN6 în lungime de 100 m; 
      - Hidranţi de incendiu Dn 80 mm – 4 buc. 
 
 

2009 27759.91 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

186. 1.8.8. Clădire Sediu administrativ 
Staţia de tratare Mihoieşti-
Câmpeni 

Clădire amplasată administrativ în incinta Staţiei de tratare Mihoieşti -
Câmpeni, judeţul Alba situată în extravilanul oraşului Câmpeni pe DN 75 între 
localităţile Câmpeni şi Mihoieşti. 
Construcţie edificată în regim P+1, având suprafaţa construită de 155 mp, 
fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 
tablă. 
Vecinătăţi: 
Sud –  teren proprietate privată 
Est – DN 75 Câmpeni-Oradea 
Vest – S.C. SOCOT S.A. Târgu Mureş  
Nord – teren proprietate privată  

2009 421757.06 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

187.  Baza Salvamont 
Arieşeni şi terenul aferent 

Imobil situat administrativ în extravilanul comunei Arieşeni, judeţul Alba, 
înscris în C.F. nr. 70078 Arieşeni, cu nr. cad. 70078 şi nr. top. 251/11/2, 
compus din: 
     - Clădire Baza Salvamont, edificată în regim P+E+M, având suprafaţa 
construită de 293,07 mp şi suprafaţa utilă totală de 646,62 mp. Construcţia 
este o structură din bârne de lemn rezemate pe o structură de beton şi zidărie la 
nivelul parterului, fundaţiile sunt continue sub zidurile de beton, planşeul peste 
parter este din beton, iar cel peste etaj din grinzi de lemn, şarpanta este din 

 
 
 

2011 
 
 
 
 

1.519.912,14

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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lemn, iar învelitoarea din tablă Lindab; 
- Teren aferent, în suprafaţă de 503 mp, având categoria de folosinţă „curţi-
construcţii”, cu destinaţie specială – domeniul pentru practicarea sporturilor de
iarnă. 
Vecinătăţi: 
Sud –  domeniul schiabil comuna Arieşeni 
Est – teren agricol proprietate privată 
Vest – domeniul schiabil comuna Arieşeni 
Nord – teren agricol proprietate privată 
 
 

 
2009 69.843,04

Total
1.589.755,18

188. 8.29.06 Sediu administrativ 
Sucursala Apuseni 

Situat administrativ la parterul imobilului din oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei 
1848, bl. C2B, judeţul Alba, cuprinzând 2 bunuri-spaţii, după cum urmează: 
     - Apartamentul VII.c, în suprafaţă construită de 35,26 mp, înscris în C.F. 
nr. 70108-C1-U2 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3379 individuală 
Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/c, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare 
tablă, terasă; 
     - Apartamentul VII.d, în suprafaţă construită de 109,12 mp, înscris în C.F. 
nr. 70108-C1-U1 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3380 individuală 
Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/d, structură zidărie, şarpantă lemn, 
învelitoare tablă, terasă.  
Vecinătăţi: 
Sud –  DN 75 Câmpeni-Oradea 
Est – Str. Revoluţiei 1848 
Vest – Str. Avram Iancu  
Nord – Str. Horea 
 

2010 455.001,63 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

189.  Teren construibil Blaj Situat administrativ în extravilanul municipiului Blaj, înscris în C.F. nr. 3320 
Blaj-sat, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. (din T.P.) 1384/5 şi nr. cad. 123, în 
suprafaţă de 55.000 mp. 
Vecinătăţi: 
Sud –  teren proprietate publică a municipiului  Blaj 
Est – teren proprietate privată 
Vest – teren proprietate privată 
Nord – teren proprietate privată 

2005 529.219,85 Domeniul public al 
judeţului Alba, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba   
nr. 31 din 27 
ianuarie 2011 
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190. 1.8.12 Staţia de pompare de 

intervenţie Petreşti 
Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în zona „La 
cazarmă”, cuprinzând clădirea staţiei de pompare de intervenţie, cu instalaţiile 
şi agregatele de pompare aferente, respectiv: un tablou electric general, 6 
electropompe Willo şi un palan manual de 5 tf, precum şi o 
microhidrocentrală. Clădirea, având suprafaţa construită de 226 mp, este 
edificată pe terenul aferent Staţiei de pompare apă brutăPetreşti Q = 950 l/s, în 
suprafaţă totală de 4.211 mp. Deserveşte Staţia de tratare a apei Săsciori-
Sebeşel. 

2012 3.063.833,17 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

191.      
192.      
193. 1.3.7.2. DJ 704 K:  

Vinerea (DJ 704) - Săliştea 
(DJ 705E) 

Face legătura între localitatea Vinerea, aparţinătoare oraşului Cugir şi Comuna 
Săliştea, fiind structurat după cum urmează:  
- Poz. km: 0+000 – 2+687, drumul comunal DC 218, plecând din localitatea 
Vinerea (DJ 704), până în Comuna Săliştea (DJ 705E), aflat pe teritoriul 
administrativ al localităţii Vinerea, aparţinătoare oraşului Cugir. Lungime: 
2,687 km; 
- Poz. km: 2+687 – 5+000, drumul comunal DC 218, plecând din localitatea 
Vinerea (DJ 704), până în Comuna Săliştea (DJ 705E), aflat pe teritoriul 
administrativ al comunei Săliştea. Lungime: 2,313 km; 
- Lungimea totală: 5,000 km. 

2012 23806.34 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

194. 1.3.7.2. DJ 107 Z:  
Ciumbrud (DJ 107E) - 
Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN 
1) 

Face legătura între DJ 107 E, în dreptul localităţii Ciumbrud, aparţinătoare 
municipiului Aiud şi DN 1, după cum urmează:  
- Poz. km: 0+000 – 8+500, drumul comunal DC 10, plecând din localitatea 
Ciumbrud (DJ 107E), trecând prin localităţile Păgida şi Gâmbaş, aparţinătoare 
municipiului Aiud, până în DN 1, aflat pe teritoriul administrativ al 
municipiului Aiud. 
- Lungimea totală: 8,500 km. 

2012 869.935,24 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

195. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 
Direcţia Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba şi terenul 
aferent 

Imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, 
nr. 68, compus din: 
     „Clădire şi teren aferent”, edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă 
cu şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 
757,55 mp şi teren aferent, în suprafaţă de 911 mp, înscrise în C.F. nr. 75437 
Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1; 
     „Teren intravilan” în suprafaţă totală de 2.204 mp, înscris în C.F. nr. 75443 
Alba Iulia, cu nr. top 4354/7/1/2 – în suprafaţă de 1.273 mp şi în C.F. nr. 

 
 

2012 
 
 
 
 

2013 

4,106,682.81

1.196.544,53

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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75444 Alba Iulia, cu nr. top 4354/7/1/3 – în suprafaţă de 931 mp şi „Platforme 
asfaltate”, înscrise în C.F. nr. 75443 Alba Iulia, cu nr. cadastral C1 şi nr. top 
4354/7/1/2.     97696, cu nr. cadastral 97696, C1  
Vecinătăţi: 
La Nord – Parc Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia 
La Sud – Proprietăţi particulare 
La Est – Proprietăţi particulare 
La Vest – B-dul. 1 Decembrie 1918 
 
 

Total
5.303.227,34

196. 1.6.2. Palatul Cultural – parțial și 
teren aferent 

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, Piața 1848, nr.7, județul Alba, 
cuprinzând cota actuală de proprietate de ½ din: 
     - Parterul clădirii cu suprafața construită de 996 mp, înscris sub denumirea 
de „Apartamentul nr. 1” în CF nr. 71876 – C1-U1 Blaj, cu nr. cadastral 71876 
– C1-U1, având suprafața utilă  totală de 806,06 mp, 20836/40916 cote părți 
din suprafața de folosință comună și 6381/12530 cote părți din terenul aferent 
imobilului, în suprafață de 1.253 mp. 
     - Etajul clădirii cu suprafața construită de 996 mp, înscris sub denumirea de 
„Apartamentul nr. 2” în CF nr. 71876 – C1-U2 Blaj, cu nr. cadastral 71876 – 
C1-U2, având suprafața utilă  totală de 776,78 mp, 20080/40916 cote părți din 
suprafața de folosință comună și 6149/12530 cote părți din terenul aferent 
imobilului, în suprafață de 1.253 mp. 
Vecinătăți: 
Nord – Piața 1484; 
Sud – proprietăți private; 
Vest – str. Petru Pavel Aron; 
Est – Căminul pentru persoane vârstnice Blaj. 
 

2013 

2579150.15

teren
13737.69

Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

197. 1.3.7.2. DJ 141 E: Cenade (DJ 141 
C) - Limită Judeţul Sibiu 
(Broșteni) 

- Face legătura între drumul judeţean DJ141C, localitatea Cenade şi localitatea 
Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu; 
- poz. km: 0+000-6+070, drumul comunal aflat în domeniul public al comunei 
Cenade (provine din DC 222) - lungime: 6,070 km; 
- lungimea totală: 6,070 km. 

2013 202.743,79 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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198. 1.3.7.2. DJ 142M:  

DJ107 (Haltă Bălcaciu) – 
Bălcaciu -Valea Lungă 
(DJ142K) 

- Poz. km: 0+000 – 8+900, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 
comunei Jidvei (provine din DC 25) – Lungime sector: 8,900 km; 
- Poz. km: 8+900 – 12+200, sector de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Valea Lungă (provine din DC 25) – Lungime sector: 3,300 km; 
- Lungime totală: 12,200 km. 
 
 
 

2013 473.959,08 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 

199. 1.3.7.2. DJ 142N:  
DJ107 - Căpâlna de Jos - 
Sânmiclăuş (DJ107V) 

- Poz. km: 0+000 – 3+500, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 
comunei Jidvei (provine din DC 28) – Lungime sector: 3,500 km; 
- Poz. km: 3+500 – 5+150, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 
comunei Şona (provine din DC 28) – Lungime sector: 1,650 km; 
- Lungime totală: 5,150 km. 

2013 1.009,723,68 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
 

200. 1.3.7.2. DJ 705H: 
Cheile Cibului (DJ705D) - 
Glod - Nădăştie (DJ705D) 

- Poz. km: 0+000 – 4+665, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 
comunei Almaşu Mare (provine din DC 247);  
- Lungime: 4,665 km. 
 

2013 72.407,50 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 974/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
 

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 decât 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 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
H.G. nr. 244/2019, cu 
modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 135/2020 
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202. 1.3.7.2. DJ 103E: 

DN1 - Gârbova de Jos - 
Gârboviţa - Gârbova de Sus 

Poz. Km 0+000 – 7+540 sectorul de drum comunal DC 79: Gârbova de Jos – 
Gârboviţa – Gârbova de Sus,  aflat în domeniul public al municipiului Aiud; 
Poz. Km 7+540 – 9 + 390 strada Ghe. Bariţiu,  aflat în domeniul public al 
municipiului Aiud. 

2013 1.904.975,77 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 
188/2013,  nr. 109/2014 și 
nr. 135/2020 

203. 1.3.7.2. DJ 142 P: Crăciunelu de Jos 
(DN 14B) – Bucerdea 
Grânoasă 

Poz. Km 0+000 – 1+102 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al 
comunei Crăciunelu de Jos (provine din DC 20) – Lungime: 1,102 km; 
Poz. Km 1+102 – 3 + 800 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 
al comunei Bucerdea Grânoasă (provine din DC 20 şi strada Ioan Maiorescu) 
– Lungime: 2,698  km; 
Lungimea totală: 3,800 km 

2014 0 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 35/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 

204. 3.1.3. Colecţie de icoane pe lemn Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
Cuprinde un număr de 128 icoane pe lemn, din care clasate pe fond 10 icoane 
şi au fost realizate în perioada sec. XVII-XX în ateliere diverse sau 
neidentificate sau de către  pictori academici. 

2014 17.605,50 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 

205. 3.1.3. Colecţie de icoane pe sticlă Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
Cuprinde un număr de 680 icoane pe sticlă, din care clasate pe fond 14 şi pe 
tezaur 7 icoane şi au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere 
diverse sau neidentificate sau de către  pictori academici. 

2014 41.691,31 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 

206. 3.1.3. Colecţie de icoane pe hârtie Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
Cuprinde un număr de 6 icoane realizate pe carton sau litografii, neclasate şi au 
fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau neidentificate. 

2014 2.000,07 Domeniul public al judeţului 
Alba potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 60/2014, nr. 109/2014 și 
nr. 135/2020 

207. 3.1.3. Colecţie de icoane pe pânză 
şi veşminte preoţeşti 

Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
Cuprinde un număr de 22 icoane pe pânză şi 11 veşminte preoţeşti, neclasate 
şi au fost realizate în perioada sec. XIX-XX în ateliere diverse sau 
neidentificate sau de către  pictori academici. 
 

2014 3.270,06 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 
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208. 3.1.3. Colecţie de cruci Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 130 de cruci, din care 102 diverse tipuri de cruci de uz 
liturgic, din metal sau lemn pictat, 3 cruci de mormânt din lemn cioplit şi 25 
stâlpi funerari din lemn cioplit. Piesele au fost realizate în perioada sec. XVIII-
XX în ateliere diverse sau neidentificate sau de către  meşteri academici. 
 
 
 
 

2014 279,09 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 

209. 3.1.3. Colecţie de diverse piese de 
cult 

Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
Cuprinde un număr de 5 piese, respectiv o candelă, un candelabru, două 
pristornice şi un sfeşnic, realizate în perioada      sec. XVIII-XX. 
 
 
 
 
 

2014 0,05 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 
 

210. 3.1.3. Colecţie de fotografii 
documentare 

Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
Cuprinde un număr de 4 fotografii documentare, reprezentând picturi parietale 
din biserica de lemn Ocoliş, Judeţul Alba. 
 

2014 0,04 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 
 
 

211. 3.1.3. Colecţie de carte veche 
românească şi străină 

Colecţie de carte veche, existentă la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
Cuprinde un număr de  
714 volume de carte veche româneasca, din care clasate pe fond 25, în curs de 
reclasare în tezaur 5 şi 7 în curs de clasare. Colecţia mai cuprinde un număr de 
372 volume de carte veche străină, din care 4 clasate pe fond. 
Volumele, cu conţinut majoritar religios, au fost realizate în perioada sec. 
XVI-XX în ţară sau în străinătate, ca manuscrise în ediţii consacrate sau ediţii 
neidentificate. 
 
 

2014 193.264,00 Domeniul public al 
judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 60/2014, 
nr. 109/2014 și nr. 
135/2020 
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212. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Baia de Arieş 

Imobil situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n. judeţul 
Alba, compus din : 
     - Clădire, edificată în regim D+P+E, având suprafaţa construită de 590,44 
mp şi suprafaţa utilă totală de 1277,45 mp, fundaţii izolate din beton, zidărie 
din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă tip 
ţiglă; 
     - Împrejmuiri şi amenajări exterioare, constând din alei auto şi pietonale, o 
parcare pentru patru autoturisme, zone verzi spaţii pentru plimbare şi recreere 
a celor asistaţi, precum şi un zid de sprijin din beton armat în lungime de 54 
m, realizat datorită pantei mari a terenului în zona de nord şi nord-est a 
imobilului. 
Accesul la clădire se face pe un drum care face legătura cu str. Brazilor. 
Terenul aferent în suprafaţă de 2.568 mp, înscris în C.F. nr. 70959  Baia de 
Arieş, cu nr. cadastral 64, este proprietate publică a Oraşului Baia de Arieş, 
pentru care s-a constituit drept de administrare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe o perioadă de 49 de ani 
potrivit Hotărârii Consiliului local Baia de Arieş nr. 120/2011.    
 
Vecinătăţi: 
Nord – drum de exploatare  
Sud – dig de protecţie Valea Ciorii  
Est – drum de exploatare 
Vest – Ateliere Şcoală şi platformă betonată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 3.652.067,93 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 141/2014 
și nr. 135/2020 
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213. 1.8. Sistem microregional de 

alimentare cu apă potabilă a 
comunelor Daia Română, Cut, 
Câlnic, Şpring şi Doştat 

Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring şi 
Doştat, cuprinzând: 
1. Aducţiuni, în lungime totală de 62.356 ml, după cum urmează:  
a) Punct racord – GA1 (Staţia de pompare Daia Română):PEHD,          De 400, Pn 

10, L=9.556 ml; 
b) GA1– GA2 (Staţie de pompare/Rezervoare Daia Română): PEHD, De 180-200, 

Pn 10-16, L=7.483 ml; 
c) GA2 – GA3 (Rezervoare Vingard): PEHD, De 160-180, Pn 6-25,       L=5.483 ml;
d) GA1 – Nod E (Cut): PEHD, De 225-280, Pn 10-16, L=9.084 ml; 
e) Nod E - GA6 (Rezervoare Cut): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=1.466 ml; 
f) Nod E – Nod F (Cunţa/Draşov): PEHD, De 225, Pn 10-16, L=3.540 ml; 
g) Nod F - Nod G (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=2.875 ml; 
h) Nod G – GA8 (Rezervoare Cunţa/Draşov): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=629 ml; 
i) Nod G – Nod H (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=645 ml; 
j) Nod H – GA4 (Staţia de pompare/Rezervoare Boz):PEHD, De 90-110, Pn 6-10, 

L= 5.297 ml; 
k) GA4 – GA5 (Rezervoare Doştat): PEHD, De 110, Pn 6-10, L= 4.943 ml; 
l) Nod H – GA9 (Staţia de pompare/Rezervoare Şpring):PEHD, De 90, Pn 6-10, L= 

5.321 ml; 
m) Nod F – GA7 (Staţia de pompare/Rezervoare Câlnic):PEHD, De 125, Pn 6-16, L= 

6.034 ml. 
2. 5 Staţii de pompare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările aferente: 

a. GA1 şi GA2 Daia Română; 
b. GA4 Boz; 
c. GA7 Câlnic; 
d. GA9 Şpring. 

3. 8 Staţii de clorinare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările aferente: 
a. GA2 Daia Română; 
b. GA3 Vingard; 
c. GA4 Boz; 
d. GA5 Doştat; 
e. GA6 Cut; 
f. GA7 Câlnic; 
g. GA8 Cunţa/Draşov; 
h. GA9 Șpring.     

4. 8 Rezervoare metalice de înmagazinare a apei, cu capacităţi diferite: 
a. 600 mc – Daia Româna; 
b. 300 mc – Cut, Câlnic şi Cunţa/Draşov; 
c. 200 mc – Vingard, Boz 
83 Cămine (de branşament.) 

2015 13.700.214,62 Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba nr. 
59/2015 și nr. 135/2020 
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214. 1.6.2. Bază de agrement Blaj – 

parţial 
Imobil situat administrativ în Parcul Avram Iancu din Municipiul Blaj, str. 
Republicii f.n., Judeţul Alba, compus din: 
- Bazin de înot (C1), din beton, cu adâncimea de 2,5 m şi suprafaţa de 1601 
mp; 
- Anexă (C2), edificată în regim P, construită din cărămidă, fundaţie beton, 
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 19 mp. 
Teren aferent în suprafaţă de 10.476 mp, înscris în C.F. nr. 72553 cu nr. 
cadastral 72553, 72553-C1 şi 72553-C2. 
Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmăşie în favoarea judeţului Alba 
şi ½ în devălmăşie în favoarea municipiului Blaj. 
Vecinătăţi: 
Nord – Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram Iancu 
Sud – Str. Iuliu Maniu  
Est – Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram Iancu 
Vest – Proprietăţi private 

2015 2628951.44 Domeniul public al 
Judeţului Alba potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 79/2015 
și nr. 135/2020 

215. 1.6.2. Imobil în care funcţionează  
Secţia de Recuperare 
Medicină Fizică și 
Balneologie 

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 
Alba, compus din : 
     - Clădire, edificată în regim P+1E, având suprafaţa totală construită de  430 mp, 
fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din 
lemn şi învelitoare din ţiglă; 
- Teren aferent, împrejmuit - în suprafaţa totală măsurată de 1.503 mp. 
Înscris în C.F. nr. 30413 Alba Iulia, cu nr. top. 390/1/1/1/2/2 şi 391/2/1/1/2/2 şi în 
C.F. nr. 5226 Alba Iulia, cu nr. top. 385, 386/2 şi 387/2. 
Vecinătăţi: 
Nord – S.C. Xerom SRL  
Sud – str. Petru Dobra 
Est – drum de acces 
Vest – proprietate privată 

2015 

912.004

680.139,72

Total
1.592.143,72

Domeniul public al Judeţului 
Alba potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba 
nr. 106/2015 și nr. 135/2020 

216.  Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n. județul 
Alba compus din: 
- Lot. I teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris în CF 79103 
Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp  
- Lotul II teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris în CF 79104 
Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp 
Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmășie în favoarea Județului Alba 
și ½ în devălmășie în favoarea Orașului Ocna Mureș 

2017 0,55 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 46/2017 
și nr 135/2020 
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217. 1.8. Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea  Lupșa, nr. f.n. județul 

Alba compus din: 
 - teren cu categoria de folosință fâneață, intravilan - înscris în CF 71443 
Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1.448 mp  
 - teren cu categoria de folosință fâneață, extravilan - înscris în CF 71443 
Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 462 mp 
 

2016 38.561,29 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba  nr. 
154/2017, nr. 191/2018 și 
nr. 135/2020 

218. 1.3.7.2 DJ 762B: DJ 762 - Avram 
Iancu 

poz. km 0+000 – 1+917 
lungime 1,917 km 

2017 922.518,77 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 
230/2017, 191/2018 și nr. 
135/2020 
 
 

219. 1.6.2. Centrul de recuperare și 
reabilitare pentru persoane 
cu handicap psihic  Ocna 
Mureș  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 55, 
județul Alba înscris în CF 71699  Ocna Mureș compus din: 
- teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp măsuraţi)   
- clădire în suprafaţă construită de 1151 mp. Construcție parter din cărămidă, 
cu fundații din beton, învelitoare din țiglă, având 29 de încăperi. 
Cota actuală de proprietate este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Vecinătăți:  
Sud: proprietate particulară 
Nord: str. Mihai Viteazu 
Est: str. Memorandumului 
 Vest: canal pluvial 

2017 1.519.985,60 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 
256/2017,  nr. 191/2018 și 
nr. 135/2020 

220. 1.6.2. Teren cu destinaţie Sală  de 
sport polivalentă a Județului 
Alba. 

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, localitatea aparţinătoare Veza, 
f.n., județul Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus din: 
- teren în suprafaţă de 17.118 mp înscris în CF 77085 Blaj  
Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 
Vecinătăți:  
Sud: proprietate particulară 
Nord: str. Mihai Viteazu  
Est: str. Memorandumului 
Vest: canal pluvial 

2018 1.456.160,70 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 45/2018,  
nr. 191/2018 și nr. 
135/2020 
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221. 1.6.2. Centru de Management 

Integrat  al Deșeurilor în 
Județul Alba 

Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT – Comuna Galda de Jos, nr. 
58, județul Alba, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos, cu  nr. cadastral 70275-
C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-C5, 70275-C6, 70275-C7, 70275-
C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12, 70275-C13, 70275-C14, 
70275-C15, 70275-C16, 70275-C17, 70275-C18, 70275-C19, 70275-C20,  
70275-C21,  70275-C22  și 70275-C23,  compus din: 
C1 -  Biocelule - 1676 mp; 
C2 -  Biocelule - 1340 mp; 
C3 - Şopron pentru rafinare şi maturare - 4735 mp; 
C4 - Bazin recirculare - 221 mp; 
C5 - Biofiltru - 204 mp;  
C6 - Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 mp; 
C7 - Şopron primire - TMB - 1425 mp; 
C8 - Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp; 
C9 - Hală pentru sortare - 5194 mp; 
C10 - Post Trafo - 15 mp; 
C11 - Tablou electric general – 10mp; 
C12 - Facla/arzător – stație de colectare și ardere - 16 mp; 
C13 - Staţie de epurare - 60 mp; 
C14 - Bazin levigat - 296 mp; 
C15 -  Bazin permeat - 122 mp; 
C16 - Clădire administrativă - 199 mp; 
C17 - Clădire întreţinere - 304 mp; 
C18 - Rezervor intervenţii - 50 mp; 
C19 - Casă pompe - 42 mp; 
C20 - Spălător cauciucuri - 42 mp; 
C21 - Cântar auto - 90 mp; 
C22 - Cabină portar - 29 mp; 
C23 - Depozit ecologic - Celula 1 - 51613 mp. 
 
 
 

2016 105.158.638,54 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020 
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- Totalul suprafeţei construită la sol este de 70.039 mp. 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasă de sârmă și fundație de beton, drumuri și platforme 
interne, rigole, spații verzi, porți de acces, stație de carburant mobilă, puțuri 
monitorizare pânză freatică și rețea distribuție energie electrică, suprafaţa 
construită la sol de 70039 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Vecinătăți:  
Nord: UAT Galda de Jos  
Sud: IE 70274 
Est: UAT Galda de Jos 
Vest: IE 70274 

222. 1.6.2. Staţie de transfer Deşeuri 
Blaj și 
Depozit de deșeuri 
neconform închis Blaj 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT - Comuna Sâncel, județul 
Alba, înscris în CF nr. 70573 Sâncel, cu  nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2, 
70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -C5, 70573 -C6 și 70573 –C7 compus din: 
C1 - Cântar auto - 95 mp; 
C2 - Container administrativ - 15 mp; 
C3 - Container sanitar - 15 mp; 
C4 - Staţie de pompare - 15 mp; 
C5 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;  
C6 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 
C7 – Depozit neconform închis lot 4 Blaj – 7765 mp 
Totalul suprafeţei construită la sol este de 7.939  mp. 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri perimetral de inspecție, rigole 
perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape subterane și 
instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 7.939  mp este de 
1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 23.591 mp, este de 
1/1  în  favoarea UAT Municipiul Blaj 
Vecinătăți:  
Nord: IE 70294  
Sud: A 1033 
Vest: Drum  
Est: Vn 1122, A 1033 
 

2016 7.363.151.52

3.329.624,33

Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020 
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223. 1.6.2. Stație de transfer Deșeuri sat 

Tărtăria, comuna Săliștea 
Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT – Comuna Săliștea, sat 
Tărtăria, județul Alba, înscris în CF nr. 70176 Săliștea, cu  nr. cadastral 70176 
-C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5 compus din: 
C1 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 
C2 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 
C3 - Staţie de pompare - 15 mp; 
C4 - Container administrativ şi container sanitar - 30 mp; 
C5 Cântar auto - 94 mp;  
Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp. 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri de inspecție, rigole perimetrale ape 
pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape subterane și instalație 
gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 173  mp este de 1/1  în  
favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 13.000 mp, este de 
1/1  în  favoarea UAT Săliștea 
Vecinătăți:  
Nord: canal  
Sud: comuna Săliștea 
Vest: De 22  
Est: comuna Săliștea 

2016 8.545.886,67 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020 

224. 1.6.2. Depozit de deșeuri 
neconform închis Abrud 

Imobil - construcție -  situat administrativ în UAT - Orașul Abrud, județul 
Alba, înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu  nr. cadastral 72080 -C1 compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Abrud  - 5.576 mp; 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 
puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă 
perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la 
sol de 5.576  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 7.450 mp, este de 
1/1  în  favoarea Orașul Abrud 
Vecinătăți:  
Nord: drum  
Sud: IE 72079 
Vest: drum , Est: Pârâu 

2015 1.203.710,67 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020 
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225. 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Aiud 
Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT – Municipiul Aiud, județul 
Alba, înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu  nr. cadastral 86890 -C1 și 86890 –C2 
compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Aiud  - 20.976 mp construit la sol – 
suprafața desfășurată 21.855 mp; 
C2 – unitate de incinerare a gazelor – 12 mp 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 
puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor, instalaţie 
gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de 
inspecţie, suprafaţa construită la sol de 20.976 mp – suprafața desfășurată 
21.855 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 27.865 mp, este de 
1/1  în  favoarea Municipiul Aiud 
Vecinătăți:  
Nord: IE 91242  
Sud: drum  
Vest: A 1700/3, drum, A 1703 
Est: A 1700/1 

2015 3.816.813,55 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020 

226. 1.6.2. Depozit de deșeuri 
neconform închis Câmpeni 

Imobil –construcție -  situat administrativ în UAT - Orașul Câmpeni, județul 
Alba, înscris în CF nr. 70869  Câmpeni, cu  nr. cadastral 70869 -C1 compus 
din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Câmpeni  - 4.162 mp; 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 
puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă 
perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la 
sol de 4.162 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 5.452 mp, este de 
1/1  în  favoarea Orașului Câmpeni 
Vecinătăți:  
Nord: pârâu  
Sud: drum  
Vest: pădure 
Est: drum 

2015 881.712,71 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020 
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227. 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Cugir 
Imobil –construcție -  situat administrativ în UAT - Orașul Cugir localitate 
componentă Vinerea, județul Alba, înscris în CF nr. 73725  Cugir, cu  nr. 
cadastral 73725  - C1 compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cugir  - 12.762 mp; 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcție - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 
puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă 
perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la 
sol de 12.762 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 17.222 mp, este de 
1/1  în  favoarea Orașului Cugir 
Vecinătăți:  
Nord: drum  
Sud: Pdt 671  
Vest: P 688 
Est: IE 73145, P 701 
 

2016 2.274.979,99 Domeniul public al 
Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 210/2019 
și nr. 135/2020 

228. 1.6.2. Depozit de deșeuri neconform 
închis Ocna Mureș 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT - Orașul Ocna Mureș, județul Alba, 
înscris în CF nr. 70890  Ocna Mureș, cu  nr. cadastral 70890  - C1, 70890  - C2, 70890  
- C3 și 70890  - C4 compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Ocna Mureș  - 26.859 mp; 
C2 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 
C3 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 
C4 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 12 mp 
    Totalul suprafeţei construită la sol este de 26.909  mp. 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire 
din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare 
ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare levigat, 
rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol 
de 26.909 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 51.100 mp, este de 1/1  în  
favoarea Orașului Ocna Mureș 
Vecinătăți:  
Nord: drum  
Sud: A1251 
Vest: A1251 
 Est: drum 
 

2015 7.522.659,50 Domeniul public al judeţului 
Alba, potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba nr. 
210/2019 și nr. 135/2020 
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Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
229. 1.6.2. Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7,  județul 

Alba înscris în CF nr. 92.561 Aiud compus din: 
- teren în suprafaţă de 2.335 mp înscris în CF 92.561 Aiud 
Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 
Vecinătăți:  
Sud:  
Nord:  
Est:  
Vest:  

2019 201.095,80 Domeniul public al 
judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 260/2019 
și nr. 135/2020.  

230. 1.6.2. Casă de tip familial Imobil – teren și construcții - situat administrativ în intravilanul loc. Blaj, str. 
Costache Negri, nr. 108, Judeţul Alba compus din:  
1. teren -   înscris în C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp: 
2. construcție  Casă de tip familial înscrisă în CF 72174 – C1  suprafața 
construită la sol 249 mp compus din 4 dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 
bucătărie, 2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 verandă. 
Vecinătăţi: 
La Nord - teren proprietate privată a comunei Săsciori 
La Sud – Pădure Romsilva 
La Vest – Pârâul Canciu 
La Est - Pădure Romsilva 

2019 

39.841,00
482.056,00

Domeniul public al 
judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 239/2019 
și nr. 135/2020.  

 
 
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 
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