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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 

”Reabilitare subsol -  Lucrări  de drenare a infiltratiilor de apă la Muzeul National al Unirii  
 

 
Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta extraordinară din data de 29.12.2008; 

  Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ”Reabilitare subsol – Lucrări de drenare a 
infiltratiilor de apă la Muzeul National al Unirii; 

- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 17682/2008 la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru 
obiectivul”Reabilitare subsol – Lucrări de drenare a infiltratiilor de apă la Muzeul National al 
Unirii; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia dezvoltare urbanistica, 
organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului 
judetului" 

Având în vedere prevederile : 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 
-  art. 91 – (3), lit. ”f” si art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
      În conformitate cu: 

 - Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului – cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 

 - Ordinul nr. 863/02.06.2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28 
din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta: 

  
H O T Ă R Â R E  

 
Art.unic. Se aprobă documentatia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, pentru 

obiectivul ”Reabilitare subsol – Lucrări de drenare a infiltratiilor de apă la Muzeul National al 
Unirii, având indicatorii tehnico-economici prevăzuti în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
- Institutiei Prefectului -  Judetul Alba; 
- Directiei Tehnice; 
- Directiei de dezvoltare si bugete; 
- Muzeului National al Unirii; 
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