
ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  actualizată pentru  ”Reabilitare termică, 

reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare si construire acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului Scolar 
pentru Educatie Incluzivă Alba Iulia” depusa spre finantare în cadrul Programului Operational Regional, Axa 

prioritară 3, Domeniul de interventie 3.4.   
 
   Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta extraordinară din data de 23.12.2013; 

                Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de 
interventii actualizată pentru  ”Reabilitare termică, reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare si construire 
acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă Alba Iulia” depusa spre finantare în 
cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritară 3, Domeniul de interventie 3.4. ; 
- Raportul de specialitate al Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism nr. 20770 / 20.12.2013 la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii, actualizată pentru  ”Reabilitare 
termică, reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare si construire acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului 
Scolar pentru Educatie Incluzivă Alba Iulia” depusa spre finantare în cadrul Programului Operational Regional, 
Axa prioritară 3, Domeniul de interventie 3.4.; 

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 – ”Sănătate si protectie socială”; 
                 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 de avizare a lucrărilor de interventii, actualizată pentru  ”Reabilitare 
termică, reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare si construire acoperis tip sarpantă la clădirea 
Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă Alba Iulia” depusă spre finantare în cadrul Programului 
Operational Regional, Axa prioritară 3- Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de interventie 
3.4.- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, 
universitare si infrastructurii pentru formare profesionala continua, potrivit Anexei, parte integrantă a 
prezentei hotărâri; 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
- Institutiei Prefectului -  Judetul Alba; 
- Institutiei Arhitect Șef; 
- Directiei de dezvoltare si bugete; 
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