
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

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

economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii 

acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- raportul de specialitate comun nr. 9078 din 17 mai 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul 

solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificările şi completările ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 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. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizata, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

 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 documentaţia tehnico-economică a investiţiei - faza Documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, conform 

anexei care cuprinde prezentarea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici – parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, vor 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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 166 

Blaj, 24 mai 2017 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 166 /24 mai 2017 

 

 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie întocmită  

de SC Instal Vest SRL 

 

 

Lucrările de intervenție privind „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia”,  situat pe  Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.23, din municipiul Alba Iulia, 

constau în urmatoarele: 

 izolarea termică a pereților exteriori cu un strat de multipor de  minim 15 cm  grosime, 

protejata cu tencuiala subțire armata cu ţesătură deasă de fibră de sticlă sau fibre organice; 

 izolarea  termică  a  planșeului tavan sub terasa prin aplicarea unui strat de polistiren 

extrudat ignifugat de minim 20 cm grosime; 

 izolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 cm grosime; 

 înlocuirea planșeului terasa (foarte deteriorat – infiltrări mari de apa) cu acoperiș de tip 

șarpanta din panouri termoizolante pe structura metalică ușoară; 

 înlocuirea jgheaburilor și burlanelor deteriorate cu altele noi, precum și montarea de 

jgheaburi și burlane acolo unde este necesar conform proiectului de execuție; 

 izolarea termică a planșeului sub acoperiș cu un strat de vata minerală de minim 20 cm 

grosime; 

 sporirea rezistenței termice a planșeului peste subsol prin aplicarea unui strat de polistiren 

extrudat ignifugat de minim 10 cm grosime; 

 înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan cu acoperire 

selectivă Low-E având fante pentru ventilarea spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului 

pe elementele interioare de anvelopă, și a ușilor  din aluminiu cu geam termopan, cu sistem 

automat de închidere, etanșarea elementelor mobile (uși, ferestre) din componența spațiilor anexe 

ale clădirii (casa scării, subsol, etc.); 

 asigurarea ventilării mecanice a încăperilor din blocul alimentar si spălătorie; 

 demontarea echipamentelor montate aparent pe fațade și terasele clădirii, precum și 

remontarea acestora după lucrările de reabilitare; 

 refacerea finisajelor corespunzătoare standardelor actuale în zonele de intervenție; 

 reparația locală a trotuarelor pentru a elimina infiltrațiile la infrastructura clădirii; 

 repararea  rigolelor de preluare a apelor pluviale; 

 reabilitare termică a sistemului de încălzire; 

 modernizare a instalației electrice principale; 

  modernizare a instalațiilor de ventilare și de abur; 

 modernizare a stației de pompe de stingere a incendiilor si hidrofor; 

 înlocuire a rețelelor termice de apă caldă menajeră+abur din incinta amplasamentului; 

 instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse de 

energie regenerabilă (panouri solare). 

Clădirile propuse pentru intervenții in vederea creșterii eficientei energetice sunt 

corpurile A, B, C, D care formează Spitalul Județean de Urgenta, clădirile pentru Medicina 

Legală, Bucătărie și Centrala Termică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


