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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii   

și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare  

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „de îndată” în luna ianuarie  2017; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenţii și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare 

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

- raportul de specialitate nr. 1553/27 ianuarie 2017 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/28 ianuarie 

2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

 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; 

- art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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 nr. 863/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor 

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 si 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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii  la obiectivul 

„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII”, cu indicatorii tehnico-economici, după actualizarea TVA, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotarari. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Județului Alba prin Consiliul Județean 

Alba în valoare de 227.192,82 lei (inclusiv TVA). 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - Romania 100 și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenţii și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, și Serviciului 

pentru implementarea Programului Alba- Romania 100din aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

 

                   Avizat, 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                ION DUMITREL                   Vasile BUMBU         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Înregistrat cu nr. 35 

Alba Iulia, 30 ianuarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 35/30 ianuarie 2017    

 

 

 

 

 

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 – SALA 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. 12 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 10.109.151,15  lei, cu TVA inclus  

- durata de execuţie a obiectivului: 24 luni  

- suprafaţa construită: 1.467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 

6. Finanţarea investiţiei: 

9.881.958,33 lei  - bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)  

227.192,82 lei  - bugetul local (cofinanțare a Județului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba). 

 

 

                     Avizat, 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                ION DUMITREL                   Vasile BUMBU         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenţii și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare  

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

  

 

Clădirea   Sălii Unirii  este situată administrativ în municipiul Alba Iulia, județul Alba, în 

Cetatea bastionară Alba Carolina, pe strada Mihai Viteazu, nr. 12. Clădirea face parte din 

patrimoniul național fiind înscrisă în Lista Monumentelor Istorice la poziția 240, COD LMI 

2010: AB-II-m-A-0127.  

Scopul investiției este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea 

tuturor instalațiilor și aducerea la zi a necesităților de confort și buna funcționare a unui muzeu 

contemporan de asemenea importanță, unic în țară, prin obiectivul muzeal, acela al comemorării 

Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. 

Clădirea și terenul aferent se află înscrise în domeniul public al Județului Alba. 

Principalii indicatori tehnico economici ai investiției, după actualizarea cotei TVA, sunt: 

 - Valoarea totală a investiţiei este de 10.109.151,15  lei, cu TVA inclus 

 - durata de execuţie a obiectivului: 24 luni 

 - suprafaţa construită: 1.467 mp 

 - suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 

 - regim de înălțime: S+P+1+M 

 Finanţarea investiţiei se va face din bugetul de stat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală – O.U.G. 28/2013 prin contractul de finanțare nr. 438/15.859/2016, cu 

cofinanțare din bugetul local alocat Consiliului Judeţean Alba, astfel: 

- buget de stat (MDRAP):    9.881.958,33 lei 

- buget local (cofinanțare CJA)         227.192,82 lei 

Faţă de cele arătate mai sus, propun aprobarea modificării indicatorilor tehnico 

economici și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”, după actualizarea TVA, în 

conformitate cu prevederile art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-Romania 100 

Nr. 1.553/27.01.2017 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 5/28 ianuarie 2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenţii și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare  

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

 

 

Clădirea   Salii Unirii  este situata administrativ in Municipiul Alba Iulia, Judetul Alba, in 

cetatea bastionara Alba Carolina,  pe strada Mihai Viteazu, nr.12. Cladirea face parte din 

patrimoniul national inscris pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: AB-

II-m-A-0127.  

Avand in vedere vechimea cladirii, in timp au aparut unele fenomene de comportare 

neconforma: degradari ale finisajelor interioare si exterioare, degradarea unor elemente ale 

sarpantei prin patrunderea apelor din precipitatii prin invelitoare, degradarea planseului de 

deasupra parterului de asemenea datorita apelor din precipitaii patrunse prin invelitoare, 

infiltratii de apa la nivelul peretilor de la subsol si in unele incaperi de la nivelul parterului, etc. 

Mentinerea cladirii in starea actuala poate conduce la agravarea problemelor semnalate si 

implicit cresterea costurilor pentru combaterea acestora. Toti acesti factori fac necesara si 

oportuna interventia asupra constructiei pentru aducerea acesteia la conditii normale de siguranta 

si confort, precum si la cerintele moderne multifunctionale a unui edificiu de cultura, precum si 

de echipare cu instalatii de incalzire, iluminare, paza si securizare, PSI, paratrasnet, etc. 

Se preconizeaza deasemenea redarea partiala a subsolului circuitului muzeal datorita 

calitatilor spatiale ale acestuia. 

Scopul investitiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea 

tuturor instalatiilor si aducerea la zi a necesitatilor de confort si buna functionarea a unui muzeu 

contemporan de asemenea importanta, unic in tara, prin obiectivul muzeal, acela al comemorarii 

Marii Uniri de la 1918. 

Consiliul Judetean Alba a solicitat finantare pentru acest obiectiv de investitii de la 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de pe programul National de 

Dezvoltare Locala - OUG nr. 28/2013, fiind incheiat contractul de finantare nr. 438/15.859/2016. 

Valoarea totală estimată a proiectului, dupa actualizare TVA este de 10.109.151,15 lei cu 

TVA inclus, din care: 

- buget de stat (MDRAP):    9.881.958,33 lei 

- buget local (cofinantare CJA)         227.192,82 lei 

Faţă de cele arătate mai sus, propunem aprobarea modificarii indicatorilor tehnico 

economici si a cotei de cofinantare la obiectivul “Refunctionalizare si  reabilitare Muzeul 

National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”, dupa actualizarea TVA, in 

conformitate cu dispozițiile art. 291, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Sef serviciu, 

Cornelia Fagadar 

 


