
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

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

            - 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; 
           - 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; 
           - raportul de specialitate  nr. 25073/15 noiembrie 2021 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  
           Luând în considerarae 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. 290/18 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. 

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. 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; 
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- 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.  

        
                                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 298 

Alba Iulia, 18 noiembrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc 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 


