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ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul 
“Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp C2 in Biblioteca Judeteana cu 

mansardare” 
 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea  Documentatiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţiii la obiectivul “Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp 

C2 in Biblioteca Judeteana cu mansardare”; 

- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 959 / 19.01.2015 la proiectul de 

hotărâre  privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţiii la obiectivul 

“Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp C2 in Biblioteca Judeteana cu mansardare”; 

Vazâznd: 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, 

investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului; 

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 

Ordinului 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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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 aproba Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenţiii la obiectivul 

“Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp C2 in Biblioteca Judeteana cu mansardare”; cu 

indicatorii tehnico-economici cuprinşi  în Anexă, parte integrantă a prezentului Proiect de 

hotărâre. 

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 Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

- Direcţiei  Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

PREŞEDINTE, 
            Ion Dumitrel 

 

 

                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                     SECRETARUL JUDETULUI  

                                      Dana Potopea 
 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 29.01.2015 

NR. 6 
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               ANEXA 

la Proiectul de hotărâre nr. 6/29.01.2015 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp 

C2 in Biblioteca Judeteana cu mansardare” 

 

2. Proiectant: S.C. POLARH DESIGN SRL Bucureşti 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Unirii, nr. 1 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - Valoarea totală a investiţiei este de 11.952.875 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

     C+M este  de 9.044.198 lei . 

 -     durata de execuţie a obiectivului: 16 luni 

- suprafaţa construită: 1.160 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3.480 mp 

- regim de inaltime: P+1+M 

6. Finanţarea investiţiei:  

- bugetul local al Consiliului Judeţean Alba / fonduri UE. 

 

 

 

 

 


