
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

“Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - 

MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII” 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 21 iulie 

2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al 

Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII”;  

- raportul de specialitate nr. 11746 din 6 iulie 2016 al Direcţiei tehnice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 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; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru 

aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 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"; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

“Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - 

MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotarari. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției tehnice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba; Direcţiei tehnice  

și Direcției dezvoltare și bugete, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.     

                    Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

                                                                                         

Nr. 118 

Alba Iulia,  21 iulie 2016     



 Anexa la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 118/21 iulie 2016 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

“REFUNCȚIONALIZARE ȘI REABILITARE 

 MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII  

ȘI SALA UNIRII ALBA IULIA- SALA UNIRII” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII” 

 

2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, strada Mihai 

Viteazu, nr. 14 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

-      valoarea totală a investiţiei este de 19.369.304 lei cu TVA inclus, din care C+M este 

16.837.663 lei. 

-  durata de execuţie a obiectivului: 24 luni  

-  suprafaţa construită: 2.124 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 9.015,20 mp 

- regim de înălțime: S+P+2E 

 

6. Finanţarea investiţiei: bugetul local alocat Consiliului Judeţean Alba 

   

                    Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 


