
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 75 din 

27.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de 
investiții „Restaurare, reabilitare, refuncționalizare pentru clădire corp C3 în Museikon” – 

secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, strada Unirii, nr.3 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 februarie 2015;  
Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii 
Consiliului județean Alba nr. 75 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți 
obiectivului de investiții „Restaurare, reabilitare, refuncționalizare pentru clădire corp C3 în 
Museikon” – secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, strada Unirii, nr.3      
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 3032 din 18.02.2015 
Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – comisia amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

Având în vedere prevederile: 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 5 – (3) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru 

al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
intervenție; 

- art. 91(3), litera f și ale art 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 59 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

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

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Articol unic. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 75 din 
27.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții 
„Restaurare, reabilitare, refuncționalizare pentru clădire corp C3 în Museikon” – Secția de 
Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, strada Unirii, nr.3, conform anexei parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ;  
-  Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului județean Alba. 
 
 
 PREŞEDINTE,              CONTRASEMNEAZĂ   
ION DUMITREL                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

DANA POTOPEA  
Alba Iulia,   
Nr.40 din 26.02.2015  



 
 
 
Anexa la hotărârea nr. 40 din 26.02.2015 
 
 

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
 

1. Denumirea obiectivului de investiții: ”Restaurare, reabilitare, refuncționalizare clădire 
corp C3 în Museikon” 

 
2. Elaborare documentație – SC Polarh Design SRL 

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

 
 
5. Indicatori tehnico – economici:  
 
- Valoarea totală a investiției, exclusiv TVA este de 6.338.924 lei din care C+M este de 

5.007.183,00 lei 
- Durata de desfășurare a investiției: 13 luni 
- Suprafața construită existentă: 532 mp 
- Suprafața desfășurată existentă: 1596 mp 
- Suprafața construită propusă: 562 mp 
- Suprafața desfășurată propusă: 1865 mp 
 
 
6. Finanțarea investiției: Fonduri SEE / Bugetul local al Consiliului județean Alba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


