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ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba                 
nr. 63/24.02.2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de 

intervenţie la obiectivul “Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai”, judeţul Alba 
 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 iunie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 63/24.02.2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico -

economici aferenţi lucrărilor de intervenţie la obiectivul “Reabilitare (restaurare) Castel 

Sâncrai”, judeţul Alba.; 

- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 9634 / 25.06.2013 la proiectul de 

hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

63/24.02.2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie 

la obiectivul “Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai”, judeţul Alba..  

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; 

Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea “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”; 
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Văzând avizul favorabil al Comisiei nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, investitii, 

turism, mediu si gestiunea patrimoniului judetului ; 

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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 63 din 

data de 24 februarie 2011 cuprinzând indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de 

intervenţie la obiectivul “Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai”, judeţul Alba, urmând să 

aibă conţinutul din anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

Art.2. Se aprobă devizul pe categorii de lucrări, defalcat pe cele două surse de finanţare, 

potrivit anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

Art. 3. 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 Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

PREŞEDINTE, 

         ION DUMITREL 

 

                                     CONTRASEMNEAZA, 

SECRETARUL  JUDEŢULUI 

                                      MARIANA HURBEAN 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 27 iunie 2013 

NR. 108 
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               Anexa nr. 1 

             la Hotărârea nr. 108/27.06.2013 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai”, judeţul Alba 

2. Elaborator documentaţie: S.C. Megavox Proiect SRL Cluj Napoca, în asociere cu SC Arhimet 

Proiectare SRL Cluj Napoca  

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN  

4. Amplasamentul obiectivului: Localitatea Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, municipiul 

Aiud, judeţul  Alba  

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - Valoarea totală a investiţiei este de 4.968.051,82 lei (cu TVA inclus), din care valoarea 

C+M este de 4.018.051,82 lei. Această valoare, defalcată pe cele două etape, se prezintă 

astfel: 

• etapa I – reabilitarea (conservarea) castelului, birouri şi sală de conferinţe pentru  

proiect POSDRU - 1.328.973,00 lei (cu TVA inclus), din care valoarea C+M este de 

1.128.973,00 lei 

• etapa II – reabilitarea (restaurarea) clădirii – valoare totală 3.639.078,82 lei (cu TVA 

inclus), din care valoarea C+M este de 2.889.078,82 lei 

-     durata de execuţie a obiectivului: 24 luni 

- suprafaţa construită: 781,32 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 1.063,09 mp 

 

6. Finanţarea investiţiei:  

• etapa I -  valoarea totală este de 1.328.973,00 lei (cu TVA inclus), din care:  

- 940,847,64 lei  fonduri POSDRU şi  

- 388.125,36 lei fonduri de la bugetul Consiliului Judeţean Alba; 

• etapa II – valoarea totală este de 3.639.078,82 lei (cu TVA inclus), din care: 

- 299.152,35 lei fonduri POSDRU şi 

- 3.339.926,47 lei fonduri de la bugetul Consiliului Judeţean Alba. 
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   Anexa nr. 2 
                 la Hotărârea nr.108/27.06.2013 
     
     

DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI SI 
CENTRALIZATOR FINANCIAR 

“Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai – faza II”,  judeţul Alba  

     

Nr.crt. 
Cod 
deviz 

Denumire categorie de lucrari 

Valoare 
totala 
Oferta 

lei  

din care: 

Fonduri 
europene 
POSDRU 

Fonduri de la 
bugetul 

Consiliul 
Judetean Alba

0 1 2 3 4 
I. CONSTRUCTII 1.761.891,60 223.943,08 1.537.948,52

1. 4011-Arhitectura si rezistenta 1.761.891,60 223.943,08 1.537.948,52
        

II. INSTALATII 440.894,80 17.308,82 423.585,98

2. 4021-Instalatii sanitare 59.589,54 642,81 58.946,73

3. 4022-Instalatii termice 170.822,46 0,00 170.822,46

4. 4023-Instalatii electrice 209.695,86 16.666,01 193.029,85

5. 4024-Instalatii electrice demolare 786,94 0,00 786,94
        

III. PROCURARE 123.261,00 0,00 123.261,00

6. Utilaje si echipamente tehnologice cu 
montaj 123.261,00 0,00 123.261,00

        
IV. ORGANIZARE DE SANTIER 3.854,88 0,00 3.854,88

7. 4331-Lucrari constructii organizare de 
santier 3.854,88 0,00 3.854,88

        
  TOTAL 2.329.902,28 241.251,90 2.088.650,38

  T.V.A. 24% 559.176,54 57.900,45 501.276,09

  TOTAL CU TVA 2.889.078,82 299.152,35 2.589.926,47

    
Notă: lucrările aferente sediului Intreprinderii Sociale de economie socială Sâncrai, aferente 
reabilitării demisolului, în sumă de 241.251,90 lei, fără TVA, vor fi finalizate şi recepţionate 
până la data de 25.07.2013. 

 


