
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna 

Mureş” 

     Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement 

în oraşul Ocna Mureş”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază 

de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”; 

 - raportul de specialitate nr. 2058 din 6 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridică şi relații publice 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. 6 lit. a 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 alin. 1 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 devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” astfel 

cum este prevăzut în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”astfel cum sunt prevăzuţi în 

anexa nr. 2 - parte integrantă a 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, oraşului Ocna 

Mureş,  Direcției juridică şi relații publice, Direcţiei  gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea programului Alba – România 100 din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

Nr. 55 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 55 din 23 februarie 2017 

 

 

 
                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 55 din 23 februarie 2017 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

,,AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ŞI AGREMENT ÎN ORAŞUL OCNA MUREŞ” 

 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în 

Oraşul Ocna Mureş”. 

2. Proiectant: S.C. SPIRICOM SRL București 

3. Beneficiarul obiectivului: JUDEȚUL ALBA, ORAȘUL OCNA MUREȘ 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, orașul Ocna Mures, strada Fabricii, f.n.; 

5.   Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei este de 37.879.718 lei cu TVA inclus, din care C+M este 

29.395.038lei.  

- valoarea dotarilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei; 

- durata de execuţie a obiectivului: 30 luni; 

- suprafața teren =10656 mp; 

- suprafața construită = 4654 mp; 

- suprafața desfășurată = 6754 mp; 

- suprafața bazine exterioare = 1721,75mp; 

- suprafața terase, platforme = 3358 mp; 

- suprafata spații verzi =922,25 mp (din care pe 653 mp se vor planta arbuști - tufișuri) 

- P.O.T. =43.7% C.U.T.=0.64 

6.   Finanţarea investiţiei: bugetul local alocat Consiliului Judeţean Alba respectiv bugetul 

local alocat Consiliului Local Ocna Mures. 
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                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


