
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile  - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, 

aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în 

domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin 

casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Alba  

 

 

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

de 28 ianuarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile  - proprietate publică a 

UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din domeniul 

public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin 

casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri 

imobile  - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii 

din funcţiune şi valorificării prin casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 1542/20 ianuarie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

Județului Alba;  

- solicitarea nr. 1002/14 ianuarie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1106/15 ianuarie 2021 privind  casarea unor 

bunuri aparţinând domeniului public al UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea, completarea 

şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile 

aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare; 

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi 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 şi  lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 lit. a, art. 287 lit. b,  art. 298 lit. c 

coroborat cu art. 361 alin. 2 şi 3 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; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 
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- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 

246/2001; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale 

de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi 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 trecerea din domeniul public al UAT-Judeţul Alba în domeniul privat al 

UAT-Judeţul Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile legii, a 

bunurilor imobile: 

 „Rezervor tablă 2000 l şi Şopron pentru garaj şi magazie” aparţinând „Imobilului  în care îşi 

are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” proprietate publică a UAT-

Judeţul Alba, cuprins la poziţia cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al Județului Alba; 

 „Împrejmuiri - din zidărie în lungime de 143,50 ml” aparţinând „Imobilului în care a 

funcţionat Secţia de Neurologie şi Psihiatrie aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

şi terenul aferent”, proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cuprins la poziţia cu nr. crt. 34 din  

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba. 

Art. 2. (1) Se mandatează Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să îndeplinească toate 

formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a bunurilor imobile 

identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.  

                       (2) Sumele rezultate din valorificarea acestor bunuri imobile, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul propriu al Judeţului Alba. 

Art. 3. Poziţiile cu nr. crt. 25 şi 34 din  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se modifică în mod corespunzător, conform anexei – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător prin act adiţional a Contractului de 

administrare  nr. 1324-1479/2004. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                               

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

Nr. 18 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2021 

 
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 modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                   Abţineri de la vot: 0 



 

 

      Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 18 din 28 ianuarie 2021 

 

 

Datele de identificare ale bunurilor  imobile cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 25 şi 34 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, în urma trecerii din domeniul public al UAT- Judeţul Alba în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba,  

în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare 

 

 

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 

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;  
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2013 

 

 

 

38.611.186,21 

(Clădiri) 

 

13.162.038,00 

(Teren) 

 

 

51.773.224,21 

TOTAL 

Domeniul 

public al 

judeţului 

Alba potrivit 

H.G. nr. 

974/2002 cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare şi 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean 

Alba nr. 

…./2021 

        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  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;  
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1973 

 

 

 

1973 

  



 

 

      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;  
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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; 
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4.294.958,44 

(Clădiri) 

 

             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 

1860 

 

 

 

1986 

 

 

 

 

 

 



 

 

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; 

     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 
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7.528.570,00 

(Teren) 

 

TOTAL 

11.823.528,44 

 

 

 

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

                                                                                                                    

                                                                                                                     Contrasemnează 

       Preşedinte:     Secretar general,      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN 

  

        Marian AITAI 

 

                                Ioan BODEA  

 

               Liliana NEGRUȚ 

   

 

 

                         

                        Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 

 

                                                            Radu Octavian NEAG 

 


