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PREŞEDINTE  
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Tribunalului Alba asupra 

unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafaţă de 153 mp, situat în 
imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba 

 
 
 

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

dreptului de administrare instituit în favoarea Tribunalului Alba asupra unui spaţiu pentru 
depozitarea materialului arhivistic, în suprafaţă de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba. 

Ţinând cont de prevederile art. 9 alin. 2 lit. a din Contractul de administrare nr. 5536-

1531/IA/29.03.2016 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Tribunalul Alba. 
Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 26/25 februarie  2016 privind aprobarea dării 

în administrare Tribunalului Alba a unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în 
suprafaţă de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 
20, proprietate privată a Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27 septembrie 2021 privind aprobarea 

scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, 
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. …. /18 noiembrie 2021 privind aprobarea 

transmiterii dreptului de proprietate asupra  imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, 
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba; 

- Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- 

Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020; 
- Raportului nr. 24314/5 noiembrie 2021 al Comisiei de evaluare a ofertelor şi 

declararea ofertei câştigătoare, în procedura de vânzare prin licitaţie publică a bunului imobil 
„Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului 
Alba. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art. 301, art. 354- 364 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 555, art. 869 şi art 1657 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare. 
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 aprobă încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Tribunalului 
Alba, ca urmare a înstrăinării imobilului, asupra unui spaţiu, în suprafaţă de 153 mp, din imobilul 
„Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a UAT - 
Judeţul Alba, cu destinaţia de amenajare în vederea depozitării materialului arhivistic, potrivit 



Planului releveu din anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile 
art. 9 alin. 2 lit. a din Contractul de administrare nr. 5536-1531/IA/29.03.2016 încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Tribunalul Alba. 
Art. 2. Contractul de administrare nr. 5536-1531/IA/29.03.2016, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Tribunalul Alba îşi încetează aplicabilitatea în termen de 15 zile lucrătoare de la 
data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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. 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, 
Tribunalul Alba, 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. 272 

Alba Iulia, 12 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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 24921/12 noiembrie 2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare  

instituit în favoarea Tribunalului Alba asupra unui spaţiu  
pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafaţă de 153 mp, situat în  

imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încetarea dreptului de administrare al 

Tribunalului Alba asupra unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafaţă de 
153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 20, judeţul 
Alba. Imobilul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate 
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 
20, judeţul Alba,  a fost scos la vânzare prin licitaţie publică, organizată de Consiliul Judeţean 
Alba în data de 05 noiembrie 2021, la sediul din Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1. 
Întrucât a fost declarată o ofertă câştigătoare, se impune elibarea spaţiului, în vederea predării 
către noul proprietar. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1224/2001, prin Protocolul de predare preluare nr. 

191-364/24.01.2002 a fost preluat din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judeţului 
Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, imobilul situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din: 

 „Clădire-parţial - sediu de bancă” , edificată în regim S+P+Cota 3,50m+M+3E+Pod, în 
suprafaţă de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp 

 Anexe, cuprinzând obiectivele „Rezervor apă şi Post trafo”, edificate în regim S+P, în 
suprafaţă desfăşurată de 92,31 mp şi teren aferent în suprafaţă de 109 mp. 

Pentru a se evita degradarea, Consiliul Judeţean Alba a aprobat scoaterea la vânzare prin 
licitaţie publică a acestui imobil, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27.09.2021, 
cu respectarea Regulamentului de vânzare  a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- 

Judeţul Alba. 
Un spaţiu în suprafaţă de 153 mp din incinta acestui imobil, a fost dat în administrarea 

Tribunalului Alba, cu destinaţia de amenajaare în vederea depozitării materialului arhivistic. 
Întrucât, în urma licitaţiei publice, oferta de 1.768.100 lei a firmei SC Art Instal SRL a fost 

declarată câştigătoare şi se impune eliberarea acestui spaţiu, în vederea predării către noul 
proprietar. 
 
 III. Reglementări anterioare 

- Protocolul de predare-preluare nr. 191-364/23.01.2002 încheiat între Regia Autonomă 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Consiliul Judeţean Alba; 

- Procesul verbal de predare- preluare nr. 190-363/23.01.2002 încheiat între Regia 
Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Consiliul Judeţean Alba. 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 58 din 24 aprilie 2003 privind trecerea unor 

bunuri din domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat al judeţului Alba. 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205 din 27 septembrie 2021 privind 
aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de 
bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba. 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26 din 25 februarie  2016 privind aprobarea 
dării în administrare Tribunalului Alba a unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în 



suprafaţă de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 20, 
proprietate privată a Judeţului Alba ; 

 
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art. 301, art. 354- 364 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 555, art. 869 şi  art. 1657 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, 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 
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. 272 din 12 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. 24923/12 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 încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Tribunalului Alba asupra 
unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafaţă de 153 mp, situat în 

imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba 
 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 15 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 18  noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 272 din 12 noiembrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare 
instituit în favoarea Tribunalului Alba asupra unui spaţiu pentru depozitarea materialului 
arhivistic, în suprafaţă de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. 
Brătianu, nr. 20, judeţul Alba. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 25073 /15 noiembrie 2021 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea 
Tribunalului Alba asupra unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în 

suprafaţă de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, 
nr. 20, judeţul Alba 

 
 
 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încetarea dreptului de administrare al 
Tribunalului Alba asupra unui spaţiu pentru depozitarea materialului arhivistic, în suprafaţă de 
153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 20, judeţul 
Alba. Imobilul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1224/2001, prin Protocolul de predare preluare nr. 
191-364/24.01.2002 s-a preluat din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judeţului 
Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, imobilul situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din: 

- „ Clădire –parţial-sediu de bancă” , edificată în regim S+P+Cota 3,50m+M+3E+Pod, în 
suprafaţă de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp 

- Anexe, cuprinzând obiectivele „Rezervor apă şi Post trafo”, edificate în regim S+P, în 
suprafaţă desfăşurată de 92,31 mp şi teren aferent în suprafaţă de 109 mp. 

Imobilul este proprietate privată a Judeţului Alba, aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean Alba şi a fost preluat ca o investiţie în curs de realizare.  

Prin Hotârârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27 septembrie 2021 s-a aprobat 
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a bunului imobil „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, 
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba.  

Conform prevederilor art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
„Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ- teritoriale se 
face prin licitaţie publică”. Art. 555 din Noul Cod Civil din 2009  “Proprietatea privată este 
dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, 
în limitele stabilite de lege.”  

Procedura de vânzare s-a organizat conform Regulamentului de vânzare a bunurilor 

imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 282/27.11.2020. În urma licitaţiei a fost declarată o ofertă câştigătoare şi se 
impune elibarea spaţiului, în vederea predării către noul proprietar. 

Conform art. 869 din Noul Cod Civil Stingerea dreptului de administrare „ Dreptul de 

administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de 
revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a 

constituit.” 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26/25 februarie 2021a fost aprobată darea 
în administrarea Tribunalului Alba a unui spaţiu în suprafaţă de 153 mp din incinta acestui 
imobil, cu destinaţia de amenajaare în vederea depozitării materialului arhivistic. În consecinţă. 
S-a încheiat Contractul de administrare nr. 5536-1531/IA/29.03.2016, încheiat între Consiliul 
Judeţean Alba şi Tribunalul Alba. 

La Capitolul VI- Stingerea dreptului de administrare , art. 9  alin 1 şi aln 2 lit. a) din 
Contractul de administrare precizează: 

„ Dreptul de administrare încetează: 
(1) Prin acordul de voinţă al părţilor; 
(2) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către organul care l-a constituit: 



a. Dacă interesul public/privat o impune.” 

 

 
În concluzie, propun încetarea dreptului de administrare al Tribunalului Alba asupra unui 

spaţiu, în suprafaţă de 153 mp, din imobilul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi 
terenul aferent”, proprietate privată a UAT - Judeţul Alba şi încetarea aplicabilităţii contractului 

de administrare nr. 5536-1531/IA/29.03.2016, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 
Tribunalul Alba.  

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 încetarea dreptului de 
administrare al Tribunalului Alba asupra unui spaţiu, în suprafaţă de 153 mp, din imobilul 
„Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a UAT - 
Judeţul Alba şi a aplicabilităţii contractului de administrare nr. 5536-1531/IA/29.03.2016, 
încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Tribunalul Alba. 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 

 
ŞEF SERVICIU, 
Paul Silviu TODORAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Babin Andreea Maria 
 
 
 


