
ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru “Restructurarea sistemului de servicii 

acordate persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Alba – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de 
Arieş” 

 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 august 2009; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

“Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Alba – Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”; 

- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 10.836 / 20.08.2009 la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru “Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor 
cu handicap la nivelul judeţului Alba – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”; 

Având în vedere prevederile: 
Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

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

modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii 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; 

Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 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; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr. 2 – Comisia de Dezvoltare urbanitică, organizarea şi 
amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judfeţului; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru “Restructurarea sistemului de servicii acordate 

persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Alba – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”, cu 
indicatorii tehnico-economici prezentaţi în Anexă, parte integrantă a prezentei hotarari. 

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 Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Direcţiei de Dezvoltare şi Buget din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE, 

         ION DUMITREL 
 

 
                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                     p. SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                      LILIANA NEGRUŢ 

 
 

 
 
 
 
ALBA IULIA, 27.08.2009 
NR. 142 



 
 
 

                                     ANEXA 
la Hotărârea nr. 142/27.08.2009 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ BAIA DE ARIEŞ 
 
 
 
 
 
 
1. Denumirea obiectivului de investiţii: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş 
 
2. Elaborator documentaţie: SC CAPITEL PROIECT SRL Alba Iulia 
 
3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
 
4. Amplasamentul obiectivului: Localitatea Baia de Arieş, judeţul Alba 
 
5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 4.188.238 lei (cu TVA inclus), echivalentul a 998.000 euro, din 
care C+M este 3.049.832 lei (cu TVA inclus), echivalentul a 724.013 euro. (preţuri luna mai 2009, 1 euro = 
4,2124 lei).  

- durata de execuţie a obiectivului: 12 luni 
- suprafaţa construită: 594,86 mp 
- suprafaţa desfăşurată : 1.500,10 mp 

 
6. Finanţarea investiţiei: Banca Mondială: 90 % 
      Consiliul judeţean Alba: 10 % 
     
 


