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HOTĂRÂRE 

cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile rezultate din 

implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, 

 precum și aprobarea completării   

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba  

 

 

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

data de 29 iulie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile 

rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, precum 

și aprobarea completării  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

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

inventar a bunurilor imobile rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor”, precum și aprobarea completării  Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 16066/19 iulie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- nota nr. 15512/DDB/VII.G.12/12 iulie 2021 a Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

Luând în considerare: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 209/2019  privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a 

dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului 

public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 

Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba;  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 135/2020  privind modificarea, completarea și 

actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

           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. 286  alin. 3 și  art. 289  alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile rezultate din 

implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, pentru următoarele 

imobile: 

1.1. Depozit de deșeuri neconform închis Abrud de la valoarea de 1.203.710,67 lei la 

valoarea de 1.265.403,89 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr. 

…/2021”; 

1.2. Depozit de deșeuri neconform închis Aiud de la valoarea de 3.816.813,55 lei la 

valoarea de 4.000.860,21 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr. 

…/2021” ; 

1.3. Depozit de deșeuri neconform închis Blaj de la valoarea de 3.329.624,33 lei la 

valoarea de 3.462.172,86 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr. 

…/2021” ; 

1.4. Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni de la valoarea de 881.712,71 lei la 

valoarea de 917.017,67 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr. 

…/2021”; 

1.5. Depozit de deșeuri neconform închis Cugir de la valoarea de 2.274.979,99 lei la 

valoarea de 2.363.025,24 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr. 

…/2021”; 

1.6. Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș de la valoarea de 7.522.659,50  lei 

la valoarea de 7.996.115,55 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr. 

…/2021”; 

Art. 2. Se aprobă completarea și actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile 

rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, pentru 

următoarele imobile: 

 2.1.) poziţia nr. 221, coloana nr. 3 se va completa după cum urmează: „Branșamente 

electrice, Drum de acces CMID, echipamente colectare deșeuri”, coloana nr. 5 se va completa 

după cum urmează: „110.522.741,61 ; 923.245,59 ; 4.686.427,88 ; 10.542.877,96 total 

126.675.293,04”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului 

Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021”; 

 2.1.) poziţia nr. 222, coloana nr. 3 se va completa după cum urmează: „Drum de 

acces”, coloana nr. 5 se va completa după cum urmează: „8.423.162.14; 3.462.172,86; 

940.151,84; total 12.825.486,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public 

al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021”; 

 2.1.) poziţia nr. 223, coloana nr. 3 se va completa după cum urmează: „Drum de 

acces”, coloana nr. 5 se va completa după cum urmează: „9.761.413,51; 372.031,70; total 

10.133.445,21”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba, 

potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021”; 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, pozițiile 

având nr. crt. de la 221 la 228 se modifică în mod corespunzător, conform  anexei nr. 1  - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba, cu poziția  având nr. crt. 236, având datele de identificare prezentate în anexa 

nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 271/2019 cu privire la completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba  îşi încetează efectele la 

data adoptării prezentei hotărâri. 

 



 

 

Art. 6. 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. 7.  Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

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

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. 172 

Alba Iulia, 29 iulie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu 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 26 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 6           Abţineri de la vot: 0



 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 172/29  iulie  2021   

 

Datele de identificare  

            ale bunurilor imobile cuprinse la pozițiile cu nr. crt. 221 – 228  în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

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 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

221 1.6.2. Centru de Management 

Integrat  al Deșeurilor 

în Județul Alba 

Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT Galda de Jos, nr.58, 

județul Alba, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos, cu  nr. cadastral 

70275-C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-C5, 70275-C6, 

70275-C7, 70275-C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12, 

70275-C13, 70275-C14, 70275-C15, 70275-C16, 70275-C17, 70275-

C18, 70275-C19, 70275-C20,  70275-C21,  70275-C22  și 70275-C23,  

compus din: 

- C1 -  Biocelule - 1676 mp; 

- C2 -  Biocelule - 1340 mp; 

- C3 - Şopron pentru rafinare şi maturare - 4735 mp; 

- C4 - Bazin recirculare - 221 mp; 

- C5 - Biofiltru - 204 mp;  

- C6 - Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 mp; 

- C7 - Şopron primire - TMB - 1425 mp; 

- C8 - Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp; 

- C9 - Hală pentru sortare - 5194 mp; 

- C10 - Post Trafo - 15 mp; 

- C11 - Tablou electric general – 10mp; 

- C12 - Facla/arzător – stație de colectare și ardere - 16 mp; 

- C13 - Staţie de epurare - 60 mp; 

- C14 - Bazin levigat - 296 mp; 

- C15 -  Bazin permeat - 122 mp; 

2016 110.522.741,

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 



 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

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 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

- C16 - Clădire administrativă - 199 mp; 

- C17 - Clădire întreţinere - 304 mp; 

- C18 - Rezervor intervenţii - 50 mp; 

- C19 - Casă pompe - 42 mp; 

- C20 - Spălător cauciucuri - 42 mp; 

- C21 - Cântar auto - 90 mp; 

- C22 - Cabină portar - 29 mp; 

- C23 - Depozit ecologic - Celula 1 - 51613 mp. 

- Totalul suprafeţei construită la sol este de 70039 mp. 

- Branșamente electrice 

- Drum acces 

- Echipamente colectare deșeuri 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasă de sârmă și fundație de beton, drumuri și 

platforme interne, rigole, spații verzi, porți de acces, stație de carburant 

mobilă, puțuri monitorizare pânză freatică și rețea distribuție energie 

electrică, suprafaţa construită la sol de 70039 mp este de 1/1  în  

favoarea Județului Alba. 

Vecinătăți:  

Nord: UAT Galda de Jos  

Sud: IE 70274 

Est: UAT Galda de Jos 

Vest: IE 70274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923.245,59 

 

4.686.427,88 

 

10.542.877, 

96 

 

Total 

126.675.293,

04 

222 1.6.2. Staţie de transfer 

Deşeuri Blaj și 

Depozit de deșeuri 

neconform închis Blaj 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT Sâncel, județul Alba, 

înscris în CF nr. 70573 Sâncel, cu  nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2, 

70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -C5, 70573 -C6 și 70573 –C7 compus 

din: 

C1 - Cântar auto - 95 mp; 

C2 - Container administrativ - 15 mp; 

2016 8.423.162.14 

 

 

 

 

 

Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 



 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

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 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

C3 - Container sanitar - 15 mp; 

C4 - Staţie de pompare - 15 mp; 

C5 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;  

C6 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

C7 – Depozit neconform închis lot 4 Blaj – 7765 mp 

Totalul suprafeţei construită la sol este de 7.939  mp. 

- Drum acces 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri perimetral de inspecție, rigole 

perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape 

subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 

7.939  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 23.591 mp, 

este de 1/1  în  favoarea UAT Municipiul Blaj 

Vecinătăți:  

Nord: IE 70294  

Sud: A 1033 

Vest: Drum  

Est: Vn 1122, A 1033 

 

 

 

 

3.462.172,86 

 

 

940.151,84 

 

Total 

12.825.486, 

84 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 

223 1.6.2. Stație de transfer 

Deșeuri sat Tărtăria, 

comuna Săliștea 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT Săliștea, sat Tărtăria, 

județul Alba, înscris în CF nr. 70176 Săliștea, cu  nr. cadastral 70176 -

C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5 compus din: 

C1 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

C2 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

C3 - Staţie de pompare - 15 mp; 

C4 - Container administrativ şi container sanitar - 30 mp; 

C5 Cântar auto - 94 mp;  

Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp. 

- Drum de acces 

2016 9.761.413,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 



 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

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 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri de inspecție, rigole 

perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape 

subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 

173  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 13.000 mp, 

este de 1/1  în  favoarea UAT Săliștea 

Vecinătăți:  

Nord: canal  

Sud: comuna Săliștea 

Vest: De 22  

Est: comuna Săliștea 

372.031,70 

 

Total  

10.133.445, 

21 

224 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis 

Abrud 

Imobil –construcție -  situat administrativ în oraș Abrud, județul Alba, 

înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu  nr. cadastral 72080 -C1 compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Abrud  - 5.576 mp; 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 

închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare 

levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, 

suprafaţa construită la sol de 5.576  mp este de 1/1  în  favoarea 

Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 7.450 mp, 

este de 1/1  în  favoarea Orașul Abrud 

Vecinătăți:  

Nord: drum  

Sud: IE 72079 

Vest: drum  

Est: Pârâu 

2015 1.265.403,89 Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 

225 1.6.2. Depozit de deșeuri Imobil –construcții -  situat administrativ în oraș Aiud, județul Alba, 2015 4.000.860,21 Domeniul public 



 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

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 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

neconform închis Aiud înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu  nr. cadastral 86890 -C1 și 86890 –C2 

compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Aiud  - 20.976 mp construit 

la sol – suprafața desfășurată 21.855 mp; 

C2 – unitate de incinerare a gazelor – 12 mp 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 

închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a 

gazelor, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, 

drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 20.976 mp – 

suprafața desfășurată 21.855 mp este de 1/1  în  favoarea Județului 

Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 27.865 mp, 

este de 1/1  în  favoarea Municipiul Aiud 

Vecinătăți:  

Nord: IE 91242  

Sud: drum  

Vest: A 1700/3, drum, A 1703 

Est: A 1700/1 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 

226 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis 

Cîmpeni 

Imobil –construcție -  situat administrativ în oraș Câmpeni, județul 

Alba, înscris în CF nr. 70869  Câmpeni, cu  nr. cadastral 70869 -C1 

compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Câmpeni  - 4.162 mp; 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 

închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare 

levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, 

suprafaţa construită la sol de 4.162 mp este de 1/1  în  favoarea 

Județului Alba. 

2015 917.017,67 Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 



 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 
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doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 5.452 mp, 

este de 1/1  în  favoarea Orașului Câmpeni 

Vecinătăți:  

Nord: pârâu  

Sud: drum  

Vest: pădure 

Est: drum 

227 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Cugir 

Imobil –construcție -  situat administrativ în oraș Cugir localitate 

componentă Vinerea, județul Alba, înscris în CF nr. 73725  Cugir, cu  

nr. cadastral 73725  - C1 compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cugir  - 12.762 mp; 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcție - compus 

din  împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit 

neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie 

gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de 

inspecţie, suprafaţa construită la sol de 12.762 mp este de 1/1  în  

favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 17.222 mp, 

este de 1/1  în  favoarea Orașului Cugir 

Vecinătăți:  

Nord: drum  

Sud: Pdt 671  

Vest: P 688 

Est: IE 73145, P 701 

2016 2.363.025,24 Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 

228 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Ocna 

Mureș 

Imobil –construcții -  situat administrativ în oraș Ocna Mureș, județul 

Alba, înscris în CF nr. 70890  Ocna Mureș, cu  nr. cadastral 70890  - 

C1, 70890  - C2, 70890  - C3 și 70890  - C4 compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Ocna Mureș  - 26.859 mp; 

C2 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 

2015 7.996.115,55 Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 
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C3 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 

C4 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 12 mp 

    Totalul suprafeţei construită la sol este de 26.909  mp. 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 

închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a 

gazelor de depozit, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape 

pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 

26.909 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 51.100 mp, 

este de 1/1  în  favoarea Orașului Ocna Mureș 

 

Vecinătăți:  

Nord: drum  

Sud: A1251  

Vest: A1251 

Est: drum 

Judeţean Alba 

nr. 135/2020 și 

nr. …/2021 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 172/29  iulie  2021   

 

 

 

Datele de identificare  

            ale bunului imobil care se  cuprinde la poziția cu nr. crt. 236 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  
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doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

236 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Alba 

Iulia 

Imobil – construcții -  situat administrativ în extravilanul UAT – 

Municipiul Alba Iulia, județul Alba, înscris în CF nr. 109315 Alba 

Iulia, cu  nr. cadastral 109315 -C1 și 109315 –C2 compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Alba Iulia  - 36.525 mp 

construit la sol – suprafața desfășurată 36.525 mp; 

C2 – unitate de incinerare a gazelor – 55 mp 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 

închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a 

gazelor, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, 

drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 36.525 mp – 

suprafața desfășurată 36.525 este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 95.579 mp, 

este de 1/1  în  favoarea Municipiul Alba Iulia 

Vecinătăți:  

2016 10.609.969, 

64 

Domeniul public 

al Judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba 

nr. 209/2019   și 

nr. …/2021  
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Bunuri imobile 
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crt. 
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-lei - 
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proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

Nord: proprietate privată  

Sud: drum  

Vest: proprietate privată 

Est: proprietate privată 

 

 

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