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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii în 

care funcţionează Centrul Şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia, judeţul Alba 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 august 2008; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie asupra clădirii în care funcţionează Centrul Şcolar pentru educaţie incluzivă 
Alba Iulia, judeţul Alba;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 11.143/20.08.2008 la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii în care 
funcţionează Centrul Şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia, judeţul Alba;  

Având în vedere prevederile: 
Art. 4 şi art. 5 – (3), lit. b din Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 

Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Art. 91-(3), lit."f" şi art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia de dezvoltare urbanistică, 
organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 
judeţului; 

In temeiul prevederilor art. 97- (1) şi art. 115, lit. c  din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii în care 

functionează Centrul Şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia, judeţul Alba , în valoare totală de 
3.446.285 lei cu TVAinclus, din care C+M  3.117.874 lei.  

Art.2. Direcţia tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Direcţiei de dezvoltare şi buget din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE, 
          Ion DUMITREL 

 
                                     Contrasemnează, 

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                      Mariana HURBEAN 

 
Alba Iulia, 28.08.2008 
Nr. 204 
 


