
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia,  

pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a 

unor imobile - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

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

completările ulterioare; 

 - art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executărilor lucrărilor de construcție, republicată, 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 și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, 

pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, situate administrativ în Municipiul Alba 

Iulia, str. Muzeului, f.n., înscrise în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr. 

115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197 

mp, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în  administrarea Consiliului 

Județean Alba, în vederea implementării Proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala 

Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”. 
Art. 2. Dreptul de administrare se va constitui în favoarea Consiliului Județean Alba 

pentru o perioada de 10 ani. 

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

patrimoniului şi Direcţiei de 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 Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, 

Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                                                                 Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                              SECRETAR GENERAL 

                          Ion DUMITREL                                                              Vasile BUMBU 

                         

 

 

 

Înregistrat cu nr. 168 

Alba Iulia, 21  iulie  2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, 

investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 16203/21 iulie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate  

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară  

a unor imobile - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia  

în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 

Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean 

Alba, în vederea implementării proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Prin frumusețea și unicitatea ei, Cetatea Alba Carolina este cel mai important punct 

turistic al orașului Alba Iulia. Pe aici trec anual din ce în ce mai mulți turiști, ce rămân 

impresionați de aceasta.  

Muzeul Național al  Unirii și Sala Unirii din Alba Iulia reprezintă simbolurile unității 

românești.  

Prin proiectului  „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia” se urmărește restaurarea și conservarea patrimoniului cu potenţial turistic, în 

ansamblul arhitectonic al Cetății Alba Carolina 

În acest sens, Consiliul Judeţean Alba va prelua în administrare, pe o perioadă de 10 ani, 

terenul din proximitatea celor două edificii, respectiv  terenul situat administrativ în Municipiul 

Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., înscris în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr. 

115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197 

mp. 

În conformitate prevederilor art. 1  alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru a implementarea proiectului mai sus menționat, executarea 

lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de 

desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui 

imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu 

dispune altfel. 

Prin urmare  imobilul – teren – situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. 

Muzeului, f.n., înscris în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr. 115201 Alba 

Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197 mp,  trebuie să 

fie transmis din administrarea Consiliului Local Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean 

Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.  

  

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

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

completările ulterioare; 



 - art. 1  alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

    Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  168 din 21 iulie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 16207/20 iulie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia,  

pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 21 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 29 iulie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr.  168 din 21 iulie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al 

Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 16263 din 21  iulie  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al 

Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului 

Județean Alba 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 

Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean 

Alba, în vederea implementării proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”. 
Prin frumusețea și unicitatea ei, Cetatea Alba Carolina este cel mai important punct 

turistic al orașului Alba Iulia. Pe aici trec anual din ce în ce mai mulți turiști, ce rămân 

impresionați de aceasta.  

Muzeul Național al  Unirii și Sala Unirii din Alba Iulia reprezintă simbolurile unității 

românești.  

Prin proiectului  „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia” se urmărește restaurarea și conservarea patrimoniului cu potenţial turistic, în 

ansamblul arhitectonic al Cetății Alba Carolina 

În acest sens, Consiliul Judeţean Alba va prelua în administrare, pe o perioadă de 10 ani, 

terenul din proximitatea celor două edificii, respectiv  terenul situat administrativ în Municipiul 

Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., înscris în CF nr. 115.184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF 

nr. 115.201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115.176 Alba Iulia, în suprafaţă de 

197 mp. 

În conformitate prevederilor art. 1  alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru a implementarea proiectului mai sus menționat, executarea 

lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de 

desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui 

imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu 

dispune altfel. 

Pentru a edifica parcarea supraetajată mai sus menționată, conform prevederilor art. 1 și 

Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de 

construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  imobilul – teren – trebuie să 

fie transmis din administrarea Consiliului Local Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean 

Alba, motiv pentru care considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplinește condițiile 

de legalitate și oportunitate spre a fi adoptat. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 297 și 

următoarele din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean 

Alba se va încuviința cerere adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru 

transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, 

în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea implementării proiectului „Amenajare 

zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

Șef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 


