
ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului “Centru de vizitare – 

Frumoasa” 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general 

aferent obiectivului “Centru de vizitare – Frumoasa”; 

- Raportul de specialitate al Direcției tehnice nr. 9033 / 18.05.2015; 

Văzând: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică, bugete, 

strategii”. 

Având în vedere prevederile: 

- Legii 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 conținutului-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 

intervenții și 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. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2011 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru “Centru de vizitare – Frumoasa” 

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 aprobă actualizarea Devizului general aferent obiectivului “Centru de 

vizitare – Frumoasa” cu indicatorii tehnico-economici prezentaţi în Anexă, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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 online şi se 

comunică: 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcției tehnice – UIP - Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si 

ROSPA0043 Frumoasa, din cadrul Consiliului Județean Alba; 

- Direcției Juridică si administrație publică din cadrul Consiliului judeţean Alba;              

- Direcţiei de Dezvoltare şi Buget din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

          Ion DUMITREL 

                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                     SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                     Dana POTOPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 28.05.2015 

NR. 95 



ANEXA 

la Hotărârea nr. 95/28.05.2015 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

„Centrul de vizitare – Frumoasa” 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Centrul de vizitare - Frumoasa 

2. Servicii de proiectare: S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L. Alba Iulia 

3. Constructor: S.C. CONSTRUCTUS S.R.L. Petrești, jud. Alba 

4. Servicii de Consultanță și asistență tehnică (dirigenție de șantier): S.C. DALVER S.R.L. 

Alba Iulia 

5. Beneficiarul obiectivului: JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  

6. Amplasamentul obiectivului: comuna Șugag, sat Tău-Bistra, Trup Poarta Raiului, județul 

Alba 

7. Indicatori tehnico - economici:  

 - 1.802.801,33 lei (cu TVA inclus), echivalentul a 408.668,75 euro, din care C+M este 

751.674,76 lei (cu TVA inclus), echivalentul a 170.393,70 euro. (curs 06.10.2014, 1 euro = 

4,4114 lei).  

- durata de execuţie a obiectivului: 6 luni 

- suprafaţa construită: 334,30 mp 

8. Finanţarea investiţiei: Programului Operaţional  Sectorial Mediu – POS Mediu  2007 -

2013,  Axa prioritară 4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecția Naturii. 

 


