
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Restaurare, 

reabilitare, refuncţionalizare pentru clădire corp C3 în Museikon” - sectia de Psihiatrie a Spitalului 
Judetean de Urgenta Alba Iulia, strada Unirii, nr. 3 

 
 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 martie 2014; 
 

Luând în dezbatere:  
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii „Restaurare, reabilitare, refuncţionalizare 
clădire corp C3 în Museikon”, sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba 
Iulia, strada Unirii, nr. 3;  

- raportul Directiei tehnice nr. 4770/ 20.03.2014 al Direcţiei tehnice ;   
Vazând 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 nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 5 – (3) din Hotărârea 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; 

- art. 91 (3), lit."f" şi ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Restaurare, 
reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C3 în Museikon” sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de 
Urgenta Alba Iulia, strada Unirii, nr. 3, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. 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;  
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 
 
 
 PREŞEDINTE,        CONTRASEMNEAZĂ 
ION DUMITREL                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

MARIANA HURBEAN  
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27.03.2014 
Nr. 75 
 



          
Anexa nr. 1 

       la Hotărârea nr. 75/27.03.2014 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Restaurare, reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C3 în 

Museikon” 

2. Elaborator documentaţie: - S.C. Polarh Design S.R.L. 

3. Beneficiarul obiectivului: Consiliul Judeţean Alba 

4. Amplasamentul obiectivului: Municipiul Alba  Iulia, str. Unirii, nr. 3 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 -     Valoarea totală a investiţiei este de 7.894,641 mii lei, cu TVA inclus, din care C+M este 

de 6.208,908 mii lei cu TVA inclus 

 -     Durata de execuţie a obiectivului: 12 luni 

- Suprafaţa construită existentă : 532 mp 

- Suprafaţa desfăşurată existentă: 1596 mp 

- Suprafaţa construită propusă: 562 mp 

- Suprafaţa desfăşurată propusă: 1865 mp 

 

6. Finanţarea investiţiei:  

- bugetul local al Consiliului Judeţean Alba/ fonduri SEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


