
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,  

ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii  

 

 

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

de 22 decembrie 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 Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,  

ca urmare a efectuării unor de 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 Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii; 

           - raportul de specialitate  nr. 27528/10 decembrie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Ţinând cont de: 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18420/13 august 2020 privind 

execuţia lucrărilor de construcţii „Instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la Museikon”; 

- Nota contabilă nr. 21/decembrie 2020 şi Procesul verbal de dare în folosinţă nr. 38/7 

decembrie 2020 ; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 58/12 martie 2015 privind încetarea dreptului de 

administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 340/23 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea 

constituirii dreptului de administrare asupra imobilului-clădire„Secţie Psihiatrie” situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3 - proprietate publică a Judeţului Alba, în 

favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Contractului de administrare nr. 2092-205/2008 de transmitere a dreptului de administrare 

de la Consiliul Judeţean Alba către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia asupra unor imobile 

aparţinând domeniului public al Judeţului 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 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. 289, art. 290, art. 297 - 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 Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

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

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului Clădire Museikon, fosta 

„Secţie de Psihiatrie”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, judeţul Alba – 

proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, de 

la valoarea de 6.074.515,74 lei la valoarea de 6.093.396,60 lei, ca urmare a recepţionării unor 

investiţii: lucrări de construcţii « Instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la Museikon ».   

         Art. 2. Poziția cu nr. crt. 34 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.    

Art. 3. Contractul de administrare nr. 2092-205/14.02.2008, încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod corespunzător. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintele Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 307 

Alba Iulia, 22 decembrie 2020 

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

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                   Abţineri de la vot: 0  



 

 

Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 307 din 22 decembrie 2020 

 

 

Datele de identificare ale bunului imobil de la poziţia cu nr. crt. 34 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  

 

 

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 

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 99 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 (Museikon), având un regim de înălţime 

S+P+1E, cu suprafaţa construită de 552 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; 

 

 

 

 

1989 

 

 

 

1860 

 

 

 

1732 

 

 

 

1986 

 

 

 

 

4.311.636,35 

(total clădiri 

Spital ) 

 

 

 

 

 

 

6.093.396,60 

(clădire 

Museikon) 

 

 

 

 

 

 

Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit Hotărârii 

Guvernului nr. 

974/2002 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare şi 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

…./2020 



 

 

                  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. (1913mp - total teren Museikon, 15957 mp - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia) 

 

 

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 

1860 

 

 

 

1986 

 

 

 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.490.138,93 
din care: 

7.528.570,00 

(pentru 15957 

mp) 

274.994,97  

( 552 mp) 

686.574,02 

(1361 mp) 

 

 

 

TOTAL 

18.895.171,88 

 

 

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

                                                                                                                       Contrasemneză 

    Preşedinte:     Secretar general,      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

         

                            Marian Florin AITAI  

 

                            Ioan BODEA  

 Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN                                                                                                                           

                                                        Radu Octavian NEAG                                                                                                                             Liliana NEGRUȚ 

 


