
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui bun spaţiu  
dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ  

în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

transmiterii dreptului de proprietate asupra unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a 
UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, 
judeţul Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 191/26 august 2021 privind aprobarea 

scoaterii la vânzare a unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate 
administrativ în imobilul din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba; 

- Procesului verbal nr. 24037/3 noiembrie 2021 de încheiere a şedinţei din data de 3 
noiembrie 2021, privind vânzarea unor spaţii medicale proprietate privată a Judeţului Alba, 
conform O.U.G. nr. 68/2008; 

- Raportului nr. 24586/10 noiembrie 2021 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba. 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 363 alin. 6 şi art. 364 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 192/2011;   

În temeiul art. 182 alin. 1, alin. 2  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 însușește Procesul verbal nr. 24037/3 noiembrie 2021 de încheiere a şedinţei 
din data de 3 noiembrie 2021 privind vânzarea unor spaţii medicale proprietate privată a UAT 

- Judeţul Alba. 
Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului spaţiu din imobilul 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, având 
datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, din proprietatea 
privată a UAT - Judeţul Alba în proprietatea privată a tehnicienilor dentari (Bora 
Geanina-Ana, Cozneac Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara, Ghencean Ioan), în cote părţi 
egale. 

Art. 3. Bunul spațiu identificat la art. 2 are destinaţia de cabinet medical sau de liberă 
practică pentru serviciile publice conexe actului medical. 

Art. 4. Contractul de vânzare cumpărare va fi încheiat în formă scrisă, autentificată 
notarial. 

Art. 5. Preţul obţinut în urma negocierii directe de 42300 lei, va fi achitat integral în ziua 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar sumele obţinute din vânzarea bunului spațiu 
identificat la art. 2, se fac venit la bugetul local al Judeţului Alba şi se utilizează pentru 
realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de Consiliul Judeţean 
Alba. 



Art. 6. Bunul spațiu identificat la art. 2 se radiază din Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc  domeniul privat al Judeţului Alba.  
Art. 7. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, 

să îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare în faţa 
notarului public.   

Art. 8. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi al Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. 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, 
tehnicienilor dentari: Cozneac Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara, Bora Geanina-Ana, 
Ghencean Ioan, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi 
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. 259 

Alba Iulia, 10 noiembrie 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 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 
apărarea ordinii publice 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 259  din 10 noiembrie 2021 
 
 

Lista cu spaţiul proprietate privată a UAT - Judeţul Alba,  
pentru care se transmite dreptul de proprietate de la UAT - Judeţul Alba la tehnicienii dentari, a căror ofertă  

a fost declarată câştigătoare, în urma negocierii directe organizată în data de 3 noiembrie 2021, la sediul Consiliului Judeţean Alba,  
conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011,   

având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical,  
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba  

 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile 
Nr. 
crt. 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Situaţia juridică actuală 
Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare 
0 2 3 6 
1. Bun spaţiu situat 

administrativ în incinta 
imobilului Policlinică 
Stomatologică, str. 
Basarabiei nr. 5A, Alba 
Iulia 

 Imobil „Policlinica Stomatologica” , municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, spaţiu situat 
la etajul doi, înscris în CF nr. 850 Alba Iulia, nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII care cuprinde boxa 46 
în suprafaţă de 4,47 mp şi boxa 47 în suprafaţă de 15,34 mp, cu o cotă parte din suprafaţa de 
folosinţă comună de 3,75 % adica 15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent adică, 10 
mp. 

Domeniul privat al Județului 
Alba  
 

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

 
   Preşedinte:                Secretarul general al  judeţului:   Membri: 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  
 

                Marian Florin AITAI  
 
                Ioan BODEA  
 

               Liliana NEGRUȚ 
   Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN  
 
                                                                     Radu Octavian NEAG



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 24692/10 noiembrie 2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra 

unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea transmiterii dreptului de 

proprietate privată a UAT udeţul Alba către tehnicienii dentari care au depus ofertă pentru 
cumpărarea unui spaţiu, având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru 
serviciile publice conexe actului medical. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
191/26.08.2021 a fost aprobată scoaterea la vânzare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011  a mai multor spaţii 
medicale. 

Un grup de tehnicieni dentari a depus o ofertă de cumpărare pentru unul dintre spaţiile 
aprobate prin Lista de vânzare, şi anume spaţiul înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia nr. topo 
1812/3/4/1/1/XXXII, strada Basarabiei nr. 5A, Alba Iulia. Oferta de 42.300 lei a fost declarată 
câştigătoare de către Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 

avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu 
un regim de înălţime S+P+2E, au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea 
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21 
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize 
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp  şi cota 
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  

În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului 
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de 
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în 
suprafaţă de 39,42 mp (închiriate Convenţiei tehnicienilor dentari în anii trecuţi) , 184,29 mp 
cota din suprafaţa totală de folosinţă comună (43,26 %) , cota parte de 99 mp din terenul aferent 
suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 191/26 august 2021 s-a aprobat lista 
spaţiilor medicale, proprietate privată a Judeţului Alba, situate în municipiul Alba Iulia, Strada 
Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, înscrise în C.F. nr. 850 Alba Iulia, care se scot la vânzare, 
conform O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
192/2011. A avut loc procedura de negociere directă cu tehnicienii dentari, a căror ofertă de 
cumpărare a fost declarată câştigătoare. 
 
 III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 201/2005 privind aprobarea listei spaţiilor 
din proprietatea privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute 
potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 201/2006 privind aprobarea listei spaţiilor, 
proprietate privată a judeţului Alba, având destinaţia de cabinete medicale sau de liberă 
practică pentru serviciile publice conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit 
dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare, modifcată şi 
completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/2006; 



- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 206/2006 privind aprobarea Documentaţiei 
tehnice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr.5A, judeţul Alba, 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 191/2021 privind aprobarea scoaterii la 
vânzare a unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate administrativ în imobilul 
din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba. 

 
IV. Baza legală 

 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011; 

- art. 363 alin. (6) şi art. 364 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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 
Creşterea veniturilor bugetului local al Judeţului Alba. 
 
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. 259 din 10 noiembrie 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, cu modificările și completările ulterioare 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. 24694/10 noiembrie 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 redactării raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui bun spaţiu  
dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ  

în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 11 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 18  noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 259 din 10 noiembrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului 
de proprietate asupra unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba; 

- Procesul verbal nr. 24037/3 noiembrie 2021 de încheiere a şedinţei din data de 3 
noiembrie 2021, privind vânzarea unor spaţii medicale proprietate privată a Judeţului Alba, 
conform O.U.G. nr. 68/2008; 

- Raportul nr. 24586/10 noiembrie 2021 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr.      /10 noiembrie 2021 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra 

unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba 

 
 
 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea transmiterii dreptului de 
proprietate privată a UAT udeţul Alba către tehnicienii dentari care au depus ofertă pentru 
cumpărarea unui spaţiu, având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru 
serviciile publice conexe actului medical. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
191/26.08.2021 s-a aprobat scoaterea la vânzare potrivit O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011  a mai multor spaţii medicale. 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
stabileşte regulile de vânzare a bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, astfel, art. 364 alin. (3) stabileşte că „ Prin legi speciale se pot institui alte excepţii de 
la procedura licitaţiei publice”. Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011 stabileşte cadrul legal de vânzare a 
spaţiilor proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 
avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu 
un regim de înălţime S+P+2E, au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea 
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21 
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize 
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp  şi cota 
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Pentru calculul suprafeţei totale de folosinţă comună s-au luat în considerare suprafeţele utile ale 
tuturor holurilor, inclusiv casa scării, sălile de aşteptare şi grupurile sociale din clădire, totalizând 
426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor dentari, 
restul rămânând în proprietatea privată a Judeţului Alba. Spaţiile utilizate în comun cuprind: 
holuri, 2 grupuri sanitare, magazie, garderobă. 

În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului 
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de 
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în 
suprafaţă de 39,42 mp (închiriate Convenţiei tehnicienilor dentari în anii trecuţi) , 184,29 mp 
cota din suprafaţa totală de folosinţă comună (43,26 %) , cota parte de 99 mp din terenul aferent 
suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp. 

 Au fost scoase la vânzare spaţiile de la etajul II înscrise în CF nr. 850 Alba Iulia nr. topo 
1812/3/4/1/1/XXXI, care cuprinde boxa 44 cu Su de 14,99 mp, boxa 45 cu Su de 4,62 mp, cu o 
cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,71%, adică 15,80 mp şi cota parte de 10/283 
din teren aferent, adica 10 mp si nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII care cuprinde boxa 46 în Su de 
4,47 mp si boxa 47 în Su de 15,34 mp, cu o cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,75 
% adică 15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent adica, 10 mp.  
  Conform art. 3 al OUG 68/2008 au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul 
ordonanţei de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, 
tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi 
conexe actului medical.  



Consiliul Judeţean Alba a achiziționat servicii de evaluare a spaţiilor care s-au scos la 
vânzare şi şi-a  însuşit raportul de evaluare întocmit de SC AXACONSULT SRL. Spaţiile au fost 
evaluate la 84.200 lei , adică spaţiul cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXI evaluat la 41.900 lei, iar 
spaţiul cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII evaluat la 42.300 lei. 

Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale, proprietate privată a Judeţului Alba, se 
fac venit la bugetul local şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în 
domeniul sanitar, aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

În data de 03 noiembrie, Consiliul Judeţean Alba a organizat procedura de vânzare prin 
negociere directă a spaţiilor medicale , conform OUG nr. 68/2008. A fost depusă o singură ofertă 
de cumpărare înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24011/02.11.2021 de către 
tehnicieni dentari care au beneficiat şi de un drept de preemţiune: Bora Geanina-Ana, Cozneac 
Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara, Ghencean Ioan. Oferta este doar pentru unul dintre spaţiile 
scoase la vânzare, anume spaţiul înscris în CF nr. 850 Alba Iulia, nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII 
care cuprinde boxa 46 în Su de 4,47 mp si boxa 47 în Su de 15,34 mp, cu o cota parte din 
suprafata de folosinta comuna de 3,75 % adica 15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren 
aferent adica, 10 mp. Preţul oferit este de 42.300 lei, care nu este mai mic decât valoarea stabilită 
în raportul de evaluare a spaţţilor, întocmit de un evaluator autorizat. Comisia pentru vânzarea 
spaţiilor medicale a admis ca ofertă câştigătoare, oferta tehnicienilor dentari cu nr. 
24011/02.11.2021. 

În concluzie, propun transmiterea dreptului de proprietate privată a Judeţului Alba asupra 
bunului spaţiu în cauză, având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru 
serviciile publice conexe actului medical, situat în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei nr. 
5A, judeţul Alba, din proprietatea privată a UAT Judeţul Alba în proprietatea privată a 
tehnicienilor dentari (Bora Geanina-Ana, Cozneac Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara, 
Ghencean Ioan), în cote părţi egale, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului 
judeţean” alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului”, art. 182 alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri 
judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de 
cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean”, art. 196 alin.(1) lit. a), care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean 
adoptă hotărâri”, CAP III, Partea V prin care se stabilesc reguli privind exercitarea dreptului de 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 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 aproba transmiterea dreptului 
de proprietate privată, asupra unui bun imobil, conform OUG 68/2008, aprobată prin Legea nr. 

192/2011.  
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