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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

RAPORT 

privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2020 
 

 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare, la art. 7 

stipulează obligativitatea inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii deținute, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar. 

Potrivit art. 289, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare ,,Toate bunurile aparținând 

unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Autorității deliberative i se 

prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport asupra gestionării bunurilor".  

 Pe baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 317/17.11.2020, la sfârșitul 

anului 2020 a avut loc operaţiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba. Inventarierea s-a desfășurat 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii și procedurii operaționale privind organizarea și efectuarea 

inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Alba COD PO-41-01.  

La data de 31 decembrie 2020 situația se prezintă astfel: 

 

 A. Domeniul public al UAT - Judeţul Alba 

 

 Potrivit datelor din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2020 în domeniul public al UAT - 

Judeţul Alba sunt înregistrate bunuri în valoare de 523.864.367,08 lei, din care: 

a. Construcții neconcesionate (imobile) = 26.273.795,77 lei; 

b. Amenajări la terenuri = 198.010,26 lei; 

c. Terenuri neconcesionate = 8.355.705,28 lei; 

d. Construcții concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 105.746.827,05 lei; 

e. Terenuri concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 1.868.688,01 lei; 

f. Drumuri şi poduri judeţene = 381.421.340,71 lei; 

 Bunurile concesionate Societății Comerciale S.C. APA-CTTA S.A. sunt compuse din 

terenuri, clădiri şi construcţii speciale. 

 Pe parcursul anului 2020 s-au înregistrat la domeniul public următoarele: 

 creşteri ale valorii bunurilor în sumă de 817.262,44 lei; 

 diminuări de valoare în sumă de 3.449.073,89 lei. 

 

Principalele mişcări de bunuri din domeniul public în cursul anului 2020 au fost: 

- majorarea cu suma totală de 594.944,68 lei, a valorii de inventar a bunului imobil DJ 107D: 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - lim. Județul Mureș, ca urmare a 

terminării lucrărilor de amenajare a trotuarelor și a sistemului de colectare și evacuare ape 

pluviale pe raza Comunei Fărău, conform H.C.J. Alba nr. 263/05.11.2020; 

- achiziție terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă 

potabilă” în valoare totală de 102.889,00 lei, având o suprafață totală de 1.326 mp. și 

concesionarea acestora către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, în baza H.C.J. Alba 

nr. 234/12.10.2020; 
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- preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren în suprafață de 2.335 mp., situat 

administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, având o valoare de inventar de 

100.547,90 lei, conform H.C.J. Alba nr. 260/12.12.2019 și protocol de predare-primire 

8324/8207/01.04.2020; 

- majorarea valorii de inventar a clădirii Museikon, cu suma de 18.880,86 lei, ca urmare a 

finalizării lucrărilor de racord apă și canal, recepționate conform proces verbal de recepție nr. 

18420/2020; 

- trecerea conform H.C.J. Alba nr. 310/22.12.2020, din domeniul public în domeniul privat, în 

vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, a bunului imobil ,,Traversare pod peste 

Râul Mureș", concesionat către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, având o valoare 

de inventar actualizată (raport de evaluare din anul 2019) de 1.819.261,00 lei;  

- trecerea în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Alba Iulia a unor imobile - terenuri (2 parcele), situate administrativ în municipiul 

Alba Iulia, Piața Consiliul Europei, f.n., având o valoare de inventar de 1.598.317,70 lei, în baza 

H.C.J. Alba nr. 114/28.05.2020 și protocol de predare-primire 18681/81491/18.08.2020; 

- constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

pentru o perioadă nedeterminată, asupra bunului imobil - teren, având o valoare de înregistrare în 

contabilitate de 31.495,19 lei, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, zona Pâclişa, în 

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. 

 

B. Domeniul privat al UAT - Judeţul Alba 

 

Potrivit datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2020 valoarea totală a 

bunurilor din domeniul privat este de 31.029.873,57 lei, din care: 

 a. Construcții = 7.095.884,70 lei, din care: 

                        - concesionate/închiriate = 175.041,57 lei; 

  - construcții scoase din funcțiune în vederea casării = 1.819.261,00 lei; 

 b. Terenuri = 11.739.545,08 lei; 

 c. Mijloace fixe concesionate către operatorul economic regional S.C. APA-CTTA S.A.  

 în valoare totală  de 10.408.246,48 lei, din care: 

      - Fond I.I.D. = 9.930.979,12 lei; 

- Sursa Mihoieşti-Câmpeni = 372.824,93 lei; 

  - Sursa Râul Sebeş = 104.442,43 lei; 

 d. Bunuri mobile  = 1.786.197,31 lei. 

 

Principalele mişcări de bunuri din domeniul privat în cursul anului 2020 au fost: 

- trecerea conform H.C.J. Alba nr. 310/22.12.2020, din domeniul public în domeniul privat, în 

vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, a bunului imobil ,,Traversare pod peste 

Râul Mureș", concesionat către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, având o valoare 

de inventar actualizată (raport de evaluare din anul 2019) de 1.819.261,00 lei;  

- cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba a terenului 

în suprafaţă de 320 mp (valoare de inventar de 25.192,00 lei) şi constituirea dreptului de servitute 

de trecere asupra acestui imobil teren, proprietate privată a Judeţului Alba, în favoarea fondului 

dominant; 

- achiziție echipamente tehnologice, utilaje, echipamente IT și mijloace de transport în valoare 

totală de 236.078 lei, achiziționate din fondul de dezvoltare I.I.D. pentru operatorul regional APA 

CTTA S.A. Alba;  
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- scoaterea din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a 

UAT - Județul Alba, concesionate operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, în valoare 

totală de 164.169,51 lei, conform HCJ Alba nr. 24/14.02.2020 și HCJ Alba nr. 177/13.08.2020. 

 

 Referitor la mijloace fixe, obiecte de inventar, alte valori ale administraţiei publice 

judeţene, precizăm: 

  Potrivit Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 317/17.11.2020 prin care s-

a constituit comisia de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii, s-a procedat la efectuarea acestor operaţiuni, conform normelor legale în 

vigoare. 

Inventarierea s-a efectuat în perioada 14.12.2020 – 14.01.2021 şi a avut ca scop stabilirea 

situaţiei reale a patrimoniului Consiliului Judeţean Alba cuprinzând toate elementele 

patrimoniale,  precum şi bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu, în vederea întocmirii bilanţului 

contabil care trebuie să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului. 

          Constatările s-au înscris în listele de inventariere întocmite de subcomisii la următoarele 

unităţi şi gestiuni: 

            A. Consiliul Judeţean Alba: 
Au fost inventariate gestiunile: mijloace fixe, active fixe necorporale, obiecte de inventar 

în folosinţă, obiecte de inventar în magazie, active fixe în curs de execuţie, combustibili, 

lubrifianţi, piese de schimb, materiale consumabile în magazie, titluri de participare, alte creanțe 

imobilizate, alte valori (timbre, bonuri valorice carburanţi, etc.).  

Au fost supuse inventarierii creanţele şi obligaţiile faţă  de terţi, disponibilităţile băneşti 

aflate în casieria instituţiei, în conturile de la Trezoreria Alba Iulia şi alte unităţi bancare, precum 

şi soldurile conturilor contabile. 

Consiliul Judeţean Alba deține titluri de participare în valoare totală de 11.428.133,18 lei 

la următoarele societăți comerciale: 

- S.C. Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. = 5.361.210,00 lei; 

- S.C. Apa CTTA Alba S.A. = 2.056.680,00 lei; 

- S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. = 3.287.511,18 lei; 

- S.C. Parcul Industrial Blaj-Alba S.A. = 722.732,00 lei. 

  Au fost propuse pentru scoatere din funcțiune și casare, mijloace fixe în valoare de 

115,650,17 lei, precum şi scoaterea din evidenţă a unor active fixe necorporale (licențe soft și 

studii) în valoare de 287.749,09 lei. Au fost propuse, deasemenea, pentru scoatere din uz obiecte 

de inventar în valoare de 40.728,40  lei. 

 

 B. Centrul Militar Judeţean Alba: 
Au fost inventariate toate mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele de întreţinere, 

electrice şi de curăţenie, consumabilele, furniturile de birou, bonurile valorice pentru carburanţi, 

piese auto, lubrifianţi, achiziționate de Consiliul Județean Alba și aflate în folosința Centrului 

Militar Județean Alba, având o valoare totală de 512.866,37 lei.  

          Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi faptice. Au fost propuse pentru 

scoatere din uz obiecte de inventar în valoare totală de 5.853,28 lei. 

 

 C. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea" Alba: 

          Au fost inventariate toate mijloacele fixe și obiectele de inventar achiziționate de Consiliul 

Județean Alba și date în folosință  gratuită  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea" 

Alba  având o valoare totală de 502.808,18 lei.  

          Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi faptice. Au fost propuse pentru 

scoatere din uz obiecte de inventar în valoare totală de 23.354,93 lei. 
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 În patrimoniului Consiliului Judeţean Alba există deasemenea, active fixe corporale și 

necorporale, obiecte de inventar și materiale consumabile achiziţionate prin intermediul 

proiectelor cu finanţare europeană  nerambursabilă şi puse la dispoziţia acestor proiecte în valoare 

totală de 6.171.262,67 lei. 

 Pentru unele bunuri achiziționate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană 

nerambursabilă ieșite din perioada de sustenabilitate, bunuri a căror durată normală de utilizare a 

fost depășită și prezintă un grad foarte avansat de uzură fizică și morală datorită perioadelor lungi 

de utilizare,  au fost făcute propuneri de scoatere din funcțiune sau uz, după cum urmează: 

- scoatere din funcțiune și casare mijloace fixe în valoare de 21.786,31 lei, 

- scoatere din uz și casare obiecte de inventar în valoare de 595,20 lei, 

- scoatere din evidență active fixe necorporale în valoare  de 23.560,00 lei. 

 Prin intermediul proiectelor cu finanţare europeană  nerambursabilă se desfășoară lucrări 

de investiții, a căror valoare cumulată la data de 31.12.2020 este de 210.796.851,18 lei. În cursul 

anului 2020, au fost realizate lucrări de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile în 

principal pentru următoarele obiective de investiții: 

- ,,Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătuni - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium-Izbita - Coleșeni-Bucium Sat - DN74 (Cerbu)" - lucrări de modernizare, dirigenție de 

șantier, audit, etc., în sumă de 21.369.908 lei; 

- ,,Modernizare drum județean DJ 103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârbovița - Gârbova de Sus" - 

lucrări de modernizare și dirigenție de șantier, în sumă de 2.967.242 lei; 

- ,,Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - Întregalde, Jud. 

Alba, Km 17+700 - 23+700" - lucrări de consolidare și dirigenție de șantier, în sumă de 2.160.106 

lei. 

 În anul 2020 s-a continuat activitatea de investiţii privind reabilitarea, restaurarea și 

refuncționalizarea unor clădiri, precum și modernizarea și consolidarea unor sectoare de drumuri 

județene, din bugetul local al Județului Alba, dintre care amintim: 

- lucrări și dirigenție șantier în sumă de 1.122.252,81 lei, pentru obiectivul de investiții 

,,Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba cu extindere”; 

- lucrări și dirigenție șantier în sumă de 7.154.062,00 lei (valoare plăți efectuate de C.J. Alba), 

pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”; 

- lucrări și dirigenție șantier în sumă de 293.004,23 lei (valoare plăți efectuate de C.J. Alba), 

pentru obiectivul de investiții ,,Sala polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri 

Municipiul Blaj”; 

- lucrări și dirigenție șantier în sumă de 1.398.176,90 lei pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drum județean DJ 704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ 705E)"; 

- lucrări și dirigenție de șantier în sumă de 2.356.494,81 lei pentru obiectivul de investiții 

,,Consolidare pod pe DJ 705B peste râul Mureș, km.3+949, loc. Vințu de Jos, jud. Alba"; 

 Tot în cursul anului 2020, au fost realizate studii, documentații și expertize tehnice și 

pentru alte obiective de investiții la clădiri și drumuri județene, a căror lucrări urmează să înceapă 

în cursul anului 2021, în funcție de priorități și de finalizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor. 

 După  finalizarea operațiunilor privind inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2019 și 

aprobarea procesului verbal de inventariere, în anul 2020 au fost scoase din evidență și casate 

mijloace fixe în valoare totală de 91.041,57 lei și obiecte de inventar în valoare totală de 

75.879,41 lei, aflate în folosința aparatului propriu al Consiliului Județean Alba, Centrului Militar 

Județean Alba și Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea" Alba, fiind scoase totodată 

din evidență licențe pentru programe informatice și antivirus (licențe expirate)  și diverse studii  a 

căror perioada de implementare a expirat, în valoare totală de 334.919,91 lei.  

 Pentru buna desfășurare a activității aparatului propriu al Consiliului județean Alba, în 

cursul anului 2020, în funcție de necesități s-au achiziționat echipamente și accesorii IT în valoare 

de 144.668,30 lei, mijloace de transport în valoare totală de 199.427,90 lei, care au înlocuit active 
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fixe uzate fizic și moral, care necesitau costuri ridicate cu întreținerea și reparațiile, sau nu mai 

corespundeau din punct de vedere tehnic, iar pentru desfășurarea activității specifice de întreținere 

drumuri județene, au fost achiziționate utilaje, echipamente și mijloace de transport adecvate 

acestei activități în valoare totală de 429.977,56 lei. 

 Au fost achiziționate, deasemenea, software, licențe pentru programe informatice și 

antivirus în valoare de 90.484,03 lei, întrucât unele licențe au o durată de utilizare limitată și 

trebuie să fie reînnoite periodic (de regulă anual). 

 Totodată, în anul 2020, au fost achiziționate pentru Centrul Militar Județean Alba, 

echipamente IT, în valoare totală de 14.934,50 lei. 

 În vederea asigurării coordonatelor menționate în Acordul de cooperare pentru 

implementarea proiectului de interes public județean ,,Creșterea capacității operaționale la 

solicitările cetățenilor precum și a capacității de investigare a structurilor Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba" aprobat prin H.C.J. Alba nr. 79/12.04.2019, au fost mijloace fixe și obiecte 

de inventar, în valoare totală de 75.129,91 lei. 

În limita resurselor financiare existente în bugetele fiecărei instituţii, s-au făcut achiziţii de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar în principal pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a 

tuturor instituţiilor.  

 În consecință, informațiile prezentate de comisia de inventariere și consemnate în procesul 

verbal  de  inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în 

patrimoniul Consiliului Judeţean Alba nr. 1144 din data de 15.01.2021, indică  faptul că  

inventarierea efectuată  potrivit normelor legale în vigoare și a procedurii operaționale PO 41-01, 

a fost finalizată și materializată fără deficiențe, fără a se constata diferențe între soldurile scriptice 

și faptice. 

 

 

 

Președinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 


