
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţie 

capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină internă  din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia” şi a Acordului de asociere cu S.C. Transavia S.A. pentru realizarea acestui obiectiv 

 

 

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 „Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină internă din structura Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” şi a Acordului de asociere cu S.C. Transavia S.A. pentru realizarea 

acestui obiectiv; 

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

economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină 

internă din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” şi a Acordului de asociere cu S.C. 

Transavia S.A. pentru realizarea acestui obiectiv;  

- raportul de specialitate nr. 11670 din 5 iulie 2016, comun al Direcţiei tehnice și Direcției 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

- solicitarea nr. 9487/10 iunie 2016 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10013/10 iunie 2016; 

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. 17, art. 91 alin. 3 lit. f, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 3,  art. 91 alin. 6 lit. a și art. 126 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 193 alin. 1 lit. b  şi alin. 7 lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi 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 “Reparaţie 

capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină internă din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu  S.C. Transavia S.A. 

în vederea realizării obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicina 



interna din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, conform anexei nr. 2 Acordul de 

asociere – parte integrantă a prezentei hotărâri .  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției tehnice și Direcției 

dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. 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; Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; S.C. Transavia S.A.; Direcţiei tehnice, Direcției juridică și relații publice și Direcției 

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

 

                    Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Nr. 119 

Alba Iulia,  21 iulie 2016      

  



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 119/21 iulie 2016 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

de investiţii “Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină internă 

 din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină 

internă din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
2. Elaborator documentaţie: - Arhitectură:  S.C. Cinetic Studio S.R.L. 

             - Rezistenţă:  P.F.A. Pasca Gabriel Valentin 

             - Instalaţii:  S.C. Domus Proiect S.R.L. 

                               P.F.A. Mondoc Bogdan Nicolae 

3. Beneficiarul obiectivului: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin Consiliul Judeţean Alba 

4. Amplasamentul obiectivului: municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, nr. 23 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 2.685,40 mii lei, cu TVA inclus,  

  - durata de execuţie a obiectivului: 16 luni 

  - suprafaţa construită: 1.427 mp 

- suprafaţa utilă existentă: 1.285,85 mp 

- suprafaţa utilă propusă: 1.273,60 mp 

6. Finanţarea investiţiei:  

- 2.085,40 mii lei -  bugetul local al Consiliului Judeţean Alba - anul 2017; 

- 600 mii lei sponsorizare S.C. Transavia S.A. (300 mii lei in anul 2016 si 300 mii lei in anul 

2017). 

   

 

                    Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 119/21 iulie 2016 

 

 
        JUDEŢUL ALBA                         S.C. TRANSAVIA S.A.        Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia       

                     prin  

CONSILIUL JUDEŢEAN  ALBA 

Nr. înreg. _______/_______                Nr. înreg. ________/_______         Nr.înreg._______/_______ 

                                                                           

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, 

Medicină internă  din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 

 

 

 

Prezentul acord de asociere vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi 

transparenţă, între autorităţile publice, spital şi parteneri din societatea civilă,  în baza Legii nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare,  în 

scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de interes judeţean privind sănătatea beneficiarilor de servicii 

medicale din Judeţul Alba. 

Având în vedere interesul comun de furnizare  a unor servicii medicale în condiţii optime 

pentru un număr cât mai mare de pacienţi  din Judeţul Alba,   

 

           JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, 

preşedinte, în calitate de  partener - finanţator,  

 S.C. TRANSAVIA S.A. cu sediul în localitatea Oiejdea, Șoseaua Alba Iulia - Cluj Napoca, km 

11, Judeţul Alba, cod poștal 517293, cod fiscal RO 5182310, număr de înregistrare la Registrul 

Comertului: J01/89/1994, reprezentată legal prin Director General, Ioan Popa, în calitate de partener -  

sponsor 

şi  

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA cu sediul în municipiul Alba Iulia,  

B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, Judeţul Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342, cont nr. 

RO19TREZ0025041XXX000267 deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal prin 

doamna Nicoleta Coşarcă, manager, în calitate de  partener – beneficiar,  

au convenit la încheierea prezentului,  

 

ACORD DE ASOCIERE 
 

Capitolul I – Scopul acordului 

      Art. 1. Prezentul acord are drept scop asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu 

S.C. TRANSAVIA S.A., în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală - Secţiile de 

Cardiologie, Medicină internă din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”. 

                                

Capitolul II - Obiectul acordului 

        Art. 2.  Obiectul acordului îl constituie realizarea obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală - 

Secţiile de Cardiologie, Medicină internă din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” prin 

asigurarea finanţării acestuia de către Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi de către S.C.  

TRANSAVIA S.A. 

 

                                                               Capitolul III – Durata acordului 

       Art. 3. Prezentul acord produce efecte de la data semnării până la data de  31 decembrie 2017 și 

se  întinde pe o perioadă de 16 luni. 

 



                            Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

        Art. 4. În aplicarea legislaţiei în vigoare şi în limitele competenţelor care le revin conform legii, 

partenerii vor colabora după cum urmează : 

 

 JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, în calitate de  partener – 

finanţator: 

 - va finanţa în anul 2017 din  bugetul propriu cu suma de 2085,40 mii lei realizarea obiectivului 

de investiţii  „Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină internă din structura Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;  

 - va îmbunătăţi comunicarea dintre reprezentanţii administraţiei publice locale, spitalul 

judeţean şi mediul de afaceri, prin realizarea unor întâlniri de dialog, la iniţiativa oricăreia dintre părţi; 

 - va aduce la cunoştinţa publicului, în mod gratuit, sponsorizarea prin promovarea numelui, a 

mărcii sau a imaginii sponsorului S.C. TRANSAVIA S.A.; 

  - va aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau 

indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică; 

 - anunţurile prin care se aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea vor fi formulate astfel 

încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare.  

 

 SC TRANSAVIA SA , în calitate de partener - sponsor 

 - va sponsoriza, în temeiul art. 2 şi al art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma de 600 mii lei realizarea 

obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicina interna din structura 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, în perioada 2016-2017; 

 - va beneficia în calitate de partener - sponsor,  de toate drepturile şi facilităţile prevăzute de 

Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările şi completările ulterioare; 

 - va îmbunătăţi comunicarea dintre  reprezentanţii administraţiei publice locale, spitalul 

judeţean şi mediul de afaceri, prin realizarea unor întâlniri de dialog, la iniţiativa oricăreia dintre părţi; 

 - va aduce la cunoştinţa publicului, în mod gratuit, sponsorizarea prin promovarea numelui, a 

marcii sau a imaginii sponsorului S.C. TRANSAVIA S.A.; 

  - va aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau 

indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică; 

 - anunţurile prin care se aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea vor fi formulate astfel 

încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare; 

 - nu va putea, în mod direct sau indirect, să direcționeze activitatea ori să condiţioneze 

activitatea partenerului – beneficiar. 

 

 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA, în calitate de partener - beneficiar 

 - va primi sponsorizarea şi finanţarea şi, totodată, va asigura cheltuirea sumelor primite strict 

pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină 

internă din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;  

 - va asigura executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii  mai susmenţionat; 

 - va îndeplini toate obligaţiile decurgând din calitatea sa de partener - beneficiar al 

sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - va îmbunătăţi comunicarea dintre reprezentanţii administraţiei publice locale, spitalul 

judeţean  şi mediul de afaceri, prin realizarea unor întâlniri de dialog, la iniţiativa oricăreia dintre părţi; 

 - va aduce la cunoştinţa publicului, în mod gratuit,  sponsorizarea prin promovarea numelui, a 

mărcii sau  a imaginii partenerului - sponsor S.C. TRANSAVIA S.A.; 

 - va aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau 

indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică; 

 - anunţurile prin care se aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea vor fi formulate astfel 

încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare; 

             

                             Capitolul V - Monitorizare 

       Art. 5. Monitorizarea implementării proiectului le va reveni  părţilor astfel: 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA în calitate de partener – beneficiar 

se obligă să pună la dispoziţia şi la solicitarea  JUDEŢULUI ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN 



ALBA, în calitate de   partener - finanţator şi a S.C. TRANSAVIA S.A., în calitate de partener – 

sponsor informaţii cu privire la  stadiul lucrărilor şi  a modului în care sunt efectuate cheltuielile pentru 

realizarea obiectivului de investiţii  „Reparaţie capitală - Secţiile de Cardiologie, Medicină internă  din 

structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”. 

 

Capitolul VI  – Dispoziţii finale 

      Art. 6.  Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părţi.          

      Art. 7.  Oricare dintre părţi are dreptul de a rezilia unilateral prezentul acord, cu înştiinţarea 

prealabilă a celorlalte părţi, cu cel puţin 30 de zile inainte. 

           Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adiţional la solicitarea oricăreia dintre 

părţi, cu acordul celorlalte părţi; 

           Partenerii semnatari se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului acord să 

fie notificat în timp util celorlalţi parteneri, iar soluţionarea acestuia va fi făcută având la bază 

consultarea şi dialogul constructiv. 

Prezentul acord este întocmit în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     

              

 
        JUDEŢUL ALBA                         S.C. TRANSAVIA S.A.        Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia       

                     prin  

CONSILIUL JUDEŢEAN  ALBA 

 

PREŞEDINTE,        DIRECTOR GENERAL             MANAGER  

          ION DUMITREL     IOAN POPA   NICOLETA COŞARCĂ 

 

 

 Director executiv ,      Director economic,              Director fin.-contabil, 

     Aitai Marian        Angela Stanciu 

 

 

  Vizat,           Vizat, 

  CFP            CFP 

 

 

          Avizat,                       Avizat, 

   consilier juridic               consilier juridic 

   

 


