
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,  

proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Teatrului de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii  

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință 

în data de 27 noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 -  proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba 

Iulia, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii; 

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

inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Teatrului de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii ; 

           - raportul de specialitate  nr. 25753/17 noiembrie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- adresa nr.1445/12 noiembrie 2020 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25323/12 noiembrie 2020, însoțită de 

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1357/20 octombrie 2020, Procesul verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 557/22 aprilie 2020, precum şi Contractul de dirigenţie 

şantier nr. 1116/27 august 2020. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 283/2008 privind aprobarea cuprinderii în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba, a imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu nr. 3, judeţul Alba şi transmiterii 

dreptului de administrare Teatrului de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, asupra acestuia. 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 53/2020 privind însuşirea rezultatului reevaluării 

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

unui bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la 

data de 31 decembrie 2019; 

- Contractului nr. 17454-158/2008 de transmitere a dreptului de administrare de la 

Consiliul Judeţean Alba către Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia asupra unor imobile 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, cu modificările ulterioare; 

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii și de 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; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 298-art. 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare);  

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
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domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 

1031/1999; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

 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. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului „Imobil în care îşi are sediul 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia - clădire”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Andrei Mureşanu, nr. 3, judeţul Alba, de la valoarea de 3.831.446,65 lei la valoarea de 

3.907.956,63 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii: „Instalaţie de detectare-semnalizare a 

incendiilor - clădire Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia” şi „Lucrări de execuţie perete antifoc - 

clădire Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia”. 

 Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 7 coloana 5, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Alba se modifică  în mod corespunzător. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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  Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, Direcţiei juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete şi 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 286 

Alba Iulia, 27 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. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                     Abţineri de la vot: 0 


