
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie 

Aiud” 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 Spital 

Pneumoftiziologie Aiud” 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 Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- raportul de specialitate comun nr.  9079 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 Spital Pneumoftiziologie Aiud”, 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 cadrul aparatului 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, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, 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.  168 

Blaj, 24 mai 2017 



Anexa la Hotărârea  

Consiliului județean Alba nr. 168/24 mai 2017 

 

 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie  

întocmită de SC TMS System Consulting SRL 

 

 

Lucrările de intervenție privind reabilitarea termică a clădirii Pavilion central –Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud,  situat pe str. Ecaterina Varga, nr. 6, din localitatea Aiud, constau în: 

 Izolarea termică a faţadei – parte opacă, nu va afecta arhitectura exterioară; 

 Izolarea termică a faţadei – parte vitrată,  prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ 

geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru 

îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive / fante / 

grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe 

elementele de anvelopă; 

 Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem 

termoizolant cu o grosime de 20 cm protejat corespunzator la partea superioară; 

 Înlocuirea instalației de paratrăznet; 

 Realizarea instalației de detecție și semnalizare la incendiu; 

 Reparații ale șarpantei clădirii și a sistemului de colectare a apelor pluviale; 

 Montarea unui lift pentru evacuarea bolnavilor;  

 Lucrările de modernizare a instalaților electrice și de iluminat a clădirii 

a) se propune înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri 

de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață, corpuri de iluminat cu bec tip 

LED; 

b) instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență acolo unde aceștia 

se impun pentru economia de energie; 

c) înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. 

 Lucrari de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum: 

a) demontarea sistemului de încălzire existent cu corpurilor de încălzit și montarea 

unui sistem de încălzire centralizat, propus a se realiza cu radiatoare. Înlocuirea instalaţiei de 

distribuţie a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum; 

 Lucrări de transformare a spațiilor pentru a corespunde utilizării construcției și de către 

persoane cu dizabilități: 

a) Montarea unor platforme rectilinii pentru accesul facil intre cotele pardoselilor 

aferente holurilor dintre tronsonul I si II al cladirii; 

b) Executarea golurilor in peretii existenti pentru cuplarea casei liftului cu cladirea 

principala 

 Înlocuirea sistemului de incalzire/producere ACM in Centrala Termică  

a) Pentru sursa de agent termic se vor prevedea panouri solare, ca resurse energetice 

regenerabile.   

 Descrierea lucărilor conexe lucrărilor de bază: 

a) Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe 

fațade;  

b) Lucrări de desfacere a învelitorii și reparații a șarpantei si terasei necirculabile;  

c) Lucrări de demontare a tâmplăriei exterioare și a ușilor interioare;  

d) Lucrări de demontare a trotuarelor de gardă;  

e) Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;  

f) Lucrări de vopsire a elementelor din lemn vizibile aferente șarpantei;  

g) Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de 

desprindere și/sau afectează funcționalitatea spitalului, inclusiv de refacere în zonele de 

intervenție.  

 

 


