
 
 

 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,  
înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba 

 
 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 13 noiembrie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 

 -  proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren, înscris în CF nr. 82768 
Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 
           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  privind aprobarea constituirii dreptului de 
administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren, 
înscris în CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 
           - raportul de specialitate nr. 24912/9 noiembrie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 19963/5 noiembrie 2020 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24672/5 noiembrie 2020. 

Ținând cont de prevederile Contractului de administrare nr. 1324/1479/26.02.2004, de 
transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba 
asupra unor imobile aparţinând domeniului public al Județului Alba cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 
Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 
administrarea domeniului public şi privat al județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate 
nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice și de avizul favorabil 
al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 
urgenţă; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare adoptă 
următoarea 
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Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia, pentru o perioadă nedeterminată, asupra bunului imobil - teren, situat în 
extravilanul municipiului Alba Iulia, zona Pâclişa, înscris în C.F. nr. 82768 Alba Iulia în 
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suprafaţă de 6.842 mp, în vederea construirii Secției de Boli Infecțioase și a Secției/Compartimentul 
de Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

Art. 2. Contractul de administrare nr. 1324/1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de 
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile 
aparţinând domeniului public al Județului Alba, cu modificările şi completările ulterioare, se va 
completa în mod corespunzător. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară nr. 82768 Alba Iulia a dreptului de 
administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

Art. 4. Predarea preluarea imobilului  menționat  la art. 1 se va face pe bază de Protocol de 
predare - primire, încheiat între Consiliul Județean Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

 Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Județean 
de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului 
şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      
 
 
 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 278 
Alba Iulia, 13 noiembrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 
alin. 5 lit. a şi lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                    Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă:0                                                        Abţineri  de la vot: 0 


