
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  lucrărilor de intervenţie la obiectivul 

„Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba”  şi  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin 
Consiliul Judeţean cu Municipiul Blaj prin Consiliul local  în vederea realizării acestui obiectiv 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 august  2013; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi  lucrărilor de intervenţie la obiectivul „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba”  şi  
aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean cu Municipiul Blaj prin Consiliul local  în 
vederea realizării acestui obiectiv; 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete, al Direcţiei tehnice  şi al 
Direcţiei juridice şi administraţie publică nr. 13564/28.08.2013. 

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia amenajarea 
teritoriului, investitii, turism, mediu si gestiunea patrimoniului judetului. 

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

ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 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; 

- Ordinului nr. 863/2008 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”; 

-Art. 91 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „a” pct. 4; alin. (1) lit. „e”, alin. (6) lit. „c”; alin. (3) lit. „f” 
precum şi ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,   republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie la obiectivul 
“Reabilitare Palat Cultural Blaj”, Judeţul Alba, astfel cum sunt prevăzuţi în Anexa nr.1 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean cu Municipiul Blaj prin 
Consiliul local  în vederea realizării obiectivului „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba” în 
condiţiile Contractului de asociere,  cuprins în Anexa nr.2 care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3 Se aprobă cofinanţarea în cotă de 50% din valoarea totală a cheltuielilor aferentă  realizării 
obiectivului ”Reabilitare Palat Cultural Blaj, jud. Alba,  respectiv suma de 2 431 275 lei din bugetul 
propriu al Judeţului Alba. 

Art. 4 Direcţia dezvoltare, bugete şi Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
        
 



 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Municipiului Blaj 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                            Contrasemneaza 
Ion DUMITREL                                                          p. SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                                  Negruţ Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alba Iulia, 29.08.2013 
Nr.144 

  
 
 
 



               ANEXA nr. 1 

La  hotărârea nr. 144/29.08.2013 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Reabilitare Palat Cultural Blaj”, judeţul Alba 

 

2. Elaborator documentaţie: Birou de arhitectura ASIZA SRL Cluj Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Piaţa 1848, nr. 7, municipiul Blaj, judeţul  Alba  

5. Indicatori tehnico - economici:  

- Valoarea totală a investiţiei este de 9.553,56 mii lei (cu TVA inclus), din care valoarea  

   C+M este de 7.475,33 lei (cu TVA inclus), 

- durata de execuţie a obiectivului: 36 luni 

- regim de înălţime S+P+1 

- suprafaţa construită: 996 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 1765 mp 

- suprafaţă teren aferent: 1253 mp 

6. Finanţarea investiţiei:   50% Municipiului Blaj 

        50%  Judeţul Alba 

     

 

 



     
 

   ANEXA nr. 2  la hotărârea nr. 144/29.08.2013 
 
 
    România                   România 
  Judeţul Alba                                           Municipiul Blaj 
Consiliul Judeţean                          Consiliul Local 

 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 
 

1. Părţile: 
 

 Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa 
Ion I.C. Brătianu, nr.1, judeţul Alba, tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, 
reprezentat de domnul Ion Dumitrel – preşedinte; 

 
şi  
 
 Municipiul Blaj prin Consiliul Local Blaj, cu sediul în Blaj, Piaţa 1848 nr. 16, 

judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 0258/710014 cod fiscal 4563007, reprezentată de domnul 
Rotar Gheorghe Valentin – primar; 
 
convin asupra încheierii prezentului contract de asociere în următoarele condiţii: 
 

2. Obiectul contractului  
 
2.1. Contractul de asociere îl reprezintă stabilirea cadrului de asociere în vederea 

realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare Palat Cultural Blaj, judeţul Alba”. 
 
3. Valoarea contractului 
 
3.1.Valoarea prezentului contract este de 4 862 550 lei reprezentând toate cheltuielile 

necesare  realizării obiectivului ”Reabilitare Palat Cultural Blaj, jud. Alba. În această  valoare 
sunt însumate: preţul contractului de execuţie de lucrări la acest obiectiv,  preţul contractului 
de prestare servicii de dirigenţie de şantier precum şi valoarea aferentă taxelor şi avizelor 
prevăzute de legislaţia în vigoare.   

 
4.Durata contractului 
 
4.1. Durata contractului de asociere este de 36 luni. 
4.2. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi şi 

produce efecte până la data recepţiei finale la terminarea lucrărilor la obiectivul „Reabilitare 
Palat Cultural Blaj, judeţul Alba” . 

 
5. Drepturile şi obligaţiile părţilor  
 
Pentru realizarea obiectului contractului de asociere părţile îşi asumă următoarele 

obligaţii:  
 
 



 
5.1. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 
 
a) plăteşte suma de 2 431 275 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba reprezentând 

cofinanţarea în cotă de 50 % din valoarea totală a cheltuielilor aferente  realizării obiectivului 
”Reabilitare Palat Cultural Blaj, jud. Alba”  

b) asigură folosinţa comună a imobilului Palat Cultural Blaj pe o perioadă de 20 ani 
pentru Judeţul Alba şi Municipiul Blaj. 

c) va actualiza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  
cu valoarea rezultată la data finalizării investiţiei 

d) asigură suport în realizarea managementului investiţiei 
e) urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare 

din punct de vedere cantitativ şi valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată  
f) asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare si finale 
g) participă la recepţia lucrărilor 
h) asigură transmiterea cotei de cofinanţare cu încadrarea în termenele prevăzute în 

contracte. 
 

5.2.  Municipiul Blaj prin Consiliul Local Blaj 
 
a) plăteşte suma de 2 431 275 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba reprezentând 

cofinanţarea în procent de 50 % din valoarea totală a cheltuielilor necesare  realizării 
obiectivului ”Reabilitare Palat Cultural Blaj, jud. Alba” 

b) asigură folosinţa comună a imobilului Palat Cultural Blaj pe o perioadă de 20 ani 
pentru Judeţul Alba şi Municipiul Blaj. 

c) va actualiza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Blaj  cu valoarea rezultată la data finalizării investiţiei. 

d) asigură managementul investiţiei 
e) organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile 
f) urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite 
g)urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ 
h)urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor 
executate, etc) 

i) se obliga ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie 
convenite de ambele părţi înainte de angajarea lor 

j) efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor 
k) transmite  Judeţului Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi 

furnizarea rapoartelor tehnice intermediare si finale precum şi orice alte date solicitate cu 
privire la realizarea obiectivului 

l) întocmeşte şi transmite Judeţului Alba, Certificatele de plată intermediare şi finale 
(conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură 
fiscală, copie situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc), cu încadrarea în 
termenele prevăzute în contracte şi cu respectarea prevederilor OMFP nr.2281/2009 

m) să efectueze toate plăţile către executant după următoarea diagramă de proces: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Forţa majoră 
6.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
6.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada  în care acţionează aceasta. 
  
7.  Litigii   
7.1. Diferendele, de orice fel, care pot apărea în derularea contractului, se vor rezolva 

de către părţile contractante pe cale amiabilă. 
7.2. În situaţia în care diferendele între părţi nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice 

litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluţiona de către instanţele 
judecătoreşti competente. 
  

8.  Dispoziţii finale  
8.1. Modificarea/completarea clauzelor prezentului contract se va face cu  acordul 

părţilor contractante, prin acte adiţionale.  
8.2. Prezentul contract s-a încheiat astăzi,  în data de _______________ în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

      Judeţul Alba       Municipiul Blaj 
 prin                prin 

Consiliul Judeţean Alba       Consiliul local Blaj  
  
        Preşedinte                     Primar 
     Ion Dumitrel       Rotar Gheorghe Valentin 
 
 
 
 Director executiv       Director economic,  
     Aitai Marian         Cristea Cristina 
 
 
           Director executiv         CFP 

  Popescu Dan 
 
 
  CFP         
 
 
 
 
 Consilier Juridic 



 

 

 

DIAGRAMA DE PROCES 

 

   

 

 

   

  NU   

 

   

DA 

Executantul  întocmește și depune Situația de 
lucrări – avizată de dirigintele de șantier la 

Municipiul Blaj pentru a fi însușită 

Specialiști tehnici  ai 
Municipiului Blaj verifică 
Situația, și transmit spre 
avizare Județului Alba 

Municipiul Blaj întocmește Certificatul de plată 

intermediar/final și‐l transmite Județului Alba, însoțit de 

documentele justificative 

Județul Alba transferă în contul 
Municipiului Blaj cota de cofinanțare 

corespunzătoare  

Certificat de plată 
intermediar/final 

(CI/CF) 

Executantul întocmește Factura 
fiscală și o transmite Municipiului 

Blaj 

Situația de lucrări – 
însușită de beneficiar 

Factura fiscală 

Revizuire Situații de 
lucrări 

Ordin de plată emis de 
Municipiul Blaj 

Municipiului Blaj efectuează plata către 
executant în termenul prevăzut în 

contract 

Ordin de plată emis de 
Județul Alba 

Situația de lucrări  




