
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 
data de 18 noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 

            - 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; 
           - 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; 
           - raportul de specialitate  nr. 24875/12 noiembrie 2021 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii , 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 şi de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice; 

         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 
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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.                                

 
                                                                                                               Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 285 

Alba Iulia, 18 noiembrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2, art. 

139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. dd din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0               Abţineri de la vot: 0 



 
 

 
Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 285  din 18 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 (transcris in CF 34684 Alba Iulia, CF nou 73308-
C1-U7),  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 
 


