
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare clădire Spital 

oraş Zlatna” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare 

clădire Spital oraş Zlatna” 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 D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” în vederea depunerii acestuia spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;  

- raportul de specialitate comun nr. 15966 din 4 septembrie 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, împreună cu amendamentul propus în timpul dezbaterii în cadrul şedinţei 

extraordinare, 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; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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 şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, 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, UAT Oraşul Zlatna, Președintelui Consiliului Județean 

Alba, 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, 

Nr. 272    Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

Cugir, 8 septembrie 2017 



 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 272/ 8 septembrie 2017   

 

Descrierea investiţiei aferente 

studiului de fezabilitate 

„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna ” 

Descrierea investiţiei 

Starea actuală 

            Clădirea spitalului Zlatna este situată în intravilanul oraşului Zlatna, pe strada Horea, 

nr.1. Imobilul şi terenul aferent sunt proprietatea oraşului Zlatna, conform Cărţii Funciare nr. 

75106. Conform acestei documentaţii, pe terenul cu suprafaţă de 2.944,00 mp sunt construite 5 

clădiri, notate C1...C5 având următoarele destinaţii: 

- C1: spital P+1E, clădire propusă pentru intervenţii prin prezenta documentaţie; 

- C2: pavilion administrativ; C3: anexă (bucătărie, magazie); C4: atelier; C5: garaje- 

acestea nu fac obiectul prezentului proiect. 

Clădirea a avut regimul de înălţime S+P+E, însă de-a lungul timpului la nivelul subsolului    

s-au realizat lucrări de umplutură. În prezent, nu există căi de acces la subsol. Ansamblul 

structural se află într-o stare tehnică parţial satisfăcătoare, unele substructuri au local degradări 

structurale.  

Investiţia propusă 

Investiţia propusă are în vedere reabilitarea energetică a clădirii spitalului Zlatna, precum şi 

o reabilitare structurală a clădirii. În clădirea consolidată se propune amenajarea la parter a unor 

spaţii pentru personal şi cabinete, zonă pentru vizitatori, încăperi pentru radiologie, spaţii 

administrative şi spaţii tehnice. La etaj se vor amenaja saloane pentru 32 de pacienţi, încăperi 

pentru personal, farmacie, sală de mese şi grupuri sanitare. 

Investiţia propusă urmăreşte reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea 

clădirii şi asigurarea unui confort pe tot parcursul anului, precum şi alinierea la prevederile 

legislaţiei în vigoare, având consecinţe asupra scăderii costurilor aferente și implicit reducerea 

emisiilor poluante şi a consumurilor energetice.  

Pentru eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii, se impune majorarea 

protecţiei termice a anvelopei clădirii și realizarea unui sistem de încălzire, înlocuirea tâmplăriei 

exterioare existente cu tâmplărie nouă, din termopan, cu geam termoizolant triplu; montarea unui 

strat termoizolant vată minerală la planşeul peste etaj, sub podul neîncălzit; montarea unui strat 

termoizolant orizontal, continuu la placa pe sol; termoizolarea pereţilor exteriori cu un strat de 

vată minerală bazaltică; montarea unui lift, refacerea trotuarelor perimetrale de protecţie, 

adaptarea infrastructurii în scopul utilizării de către persoane cu dizabilităţi. 



Soluţia tehnică propusă vine în scopul îndeplinirii ţintelor propuse prin Strategia Naţională 

a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin HG nr. 1.069/2007, privind creşterea 

eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public. 

Devizul investiţiei 

DEVIZ GENERAL 

 

Obiectiv:       REABILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE SPITAL ORAȘ ZLATNA 

Beneficiar: ORAȘUL ZLATNA 

Amplasament: str. Horea, nr. 1, oraș Zlatna, jud. Alba 

 

Nr.  Crt. 

Denumirea capitolelor și 

subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fără T.V.A.) T.V.A. Valoare (cu T.V.A.) 

mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei 
mii 

Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 CAPITOL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                                                                                  

1.1. Obţinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2. Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. 
Amenajări pentru protecţia 

mediului 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL Capitol 1  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților                                                                                

2.1. 

Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 

20,46500 4,49395 3,88835 24,35335 5,34780 

 TOTAL Capitol 2  20,46500 4,49395 3,88835 24,35335 5,34780 

 

 CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                                                                                                     

3.1. Studii de teren 1,20000 0,26351 0,22800 1,42800 0,31358 

3.2. 

Taxe pentru obținerea de 

avize, acorduri și 

autorizații 

2,40000 0,52703 0,45600 2,85600 0,62715 

3.3. Proiectare și inginerie 163,80000 35,96916 31,12200 194,92200 42,80331 

3.4. 
Organizarea procedurilor 

de achiziţie publică 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.5. Consultanţă 131,60000 28,89830 25,00400 156,60400 34,38899 

3.6. Asistenţa tehnică 100,00000 21,95920 19,00000 119,00000 26,13144 

 TOTAL Capitol 3  399,00000 87,61720 75,81000 474,81000 104,26447 

 

 CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 2.847,18632 625,21933 540,96540 3.388,15172 744,01100 

4.2. 
Montaj utilaje şi 

echipamente tehnologice 
98,35500 21,59797 18,68745 117,04245 25,70159 

4.3. 

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 

cu montaj 

983,55000 215,97971 186,87450 1.170,42450 257,01586 

4.4. 
Utilaje fără montaj şi 

echipamente de transport  
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.5. Dotări 274,63000 60,30655 52,17970 326,80970 71,76480 



4.6. Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL Capitol 4  4.203,72132 923,10356 798,70705 5.002,42837 1.098,49325 

 

 CAPITOL 5: Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 20,86428 4,58163 3,96421 24,82849 5,45214 

5.1.1. Lucrări de construcții 14,60500 3,20714 2,77495 17,37995 3,81650 

5.1.2. 
Cheltuieli conexe 

organizării șantierului 
6,25928 1,37449 1,18926 7,44854 1,63564 

5.2. 
Comisioane, taxe, cote 

legale, costul creditului 
32,78673 7,19970 0,00000 32,78673 7,19970 

5.3. 
Cheltuieli diverse şi 

neprevăzute 
115,57966 25,38037 21,96014 137,53980 30,20264 

 TOTAL Capitol 5  169,23067 37,16170 25,92435 195,15502 42,85448 

 

 CAPITOL 6: Cheltuieli pentru darea în exploatare                                                                                                                                             

6.1. 
Pregătirea personalului de 

exploatare   
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.2. Probe tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL Capitol 6  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 TOTAL GENERAL: 4.792,41699 1.052,37641 904,32975 5.696,74674 1.250,96000 

 din care C+M: 2.980,61132 654,51839 566,31615 3.546,92747 778,87689 

 

I. Indicatorii tehnico-economici 

Sintetic, principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei se prezintă astfel: 

Nr.  

Crt. 

TOTAL VALOARE 

INVESTIŢIE 

Valoare (fără T.V.A.) T.V.A. Valoare (inclusiv TVA) 

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL GENERAL 4.792,41699 1.052,37641 904,32975 5.696,74674 1.250,96000 

Din care C + M 2.980,61132 654,51839 566,31615 3.546,92747 778,87689 

 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv T.V.A. 5.696,74674 (mii lei) şi  1.250,96000  (mii euro)  

(1 euro = 4,5539 lei), din care:  

- construcţii-montaj (C+M) 3.546,92747  mii lei inclusiv T.V.A. şi 778,87689  mii euro 

inclusiv T.V.A.  

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):  

- An I –      8,90%, respectiv  506.99790 mii lei / 315.67654 mii lei (inclusiv T.V.A.) 

- An II –  47,55%, respectiv  2.708,64702 mii lei / 1.686,56401 mii lei (inclusiv T.V.A.) 

- An III – 43,55%, respectiv  2.481,10182 mii lei / 1.544,68692 mii lei (inclusiv T.V.A.) 

 

Durata de realizare (luni): Durata de execuţie, după obţinerea autorizaţiei de construire şi 

desfăşurarea achiziţiei publice de atribuire a lucrărilor şi având în vedere numărul de muncitori 

specializaţi pentru fiecare tip de lucrare, se estimează la 24 luni, cu desfăşurarea lucrărilor 



concomitent, atât la exterior, cât şi la interior. În situaţia în care achiziţia publică de atribuire a 

lucrărilor se finalizează într-un termen mai scurt de 7 luni, lucrările vor putea fi demarate mai 

repede. 

- Durata de realizare a proiectului: 36 luni 

- Durata de execuție a lucrărilor: 24 luni 

 

Capacităti (în unităti fizice si valorice): Capacităţile în unităti fizice specifice acestui tip de 

intervenţie sunt reprezentate de reducerea consumului de energie primară, a cantităţii de CO2 şi 

implicit realizarea de economii financiare. 

 

NECESAR DE UTILITĂŢI  

La începutul 

implementării 

proiectului 

La finalul 

implementării 

proiectului 

Economii 

realizate 

  kWh/an kWh/an kWh/an 

Consumul anual de energie 

electrică 137.080,69 38.946,18 98.134,51 

Consum anual de gaze naturale  514.165,06 36.522,93 477.642,13 

Cantitatea de CO2 redusă este de 0,1173  to/an  

În lei, economiile financiare realizate se prezintă astfel: 

TOTAL ECONOMIE REALIZATĂ 

DIN CONSUMUL DE ENERGIE 

ELECTRICĂ 

Kwh/An Preţ/Kwh 

Lei/an fără 

T.V.A. 

Lei/an cu 

T.V.A. 

98.134,51 0,5644 55.387,12 65.910,67 

TOTAL ECONOMIE REALIZATĂ 

DIN CONSUMUL PRIMAR DE 

GAZ METAN  

Kwh/An Preţ/Kwh 

Lei/an fără 

T.V.A. 

Lei/an cu 

T.V.A. 

477.642,13 0,278 132.784,51 158.013,57 

 

 

TOTAL ECONOMII 

FINANCIARE REALIZATE  
Lei/an fără T.V.A. Lei/an cu T.V.A. 

188.171,63 223.924,24 

 

Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz 

Indicatori de realizare (de output):  

CO 34 – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2); 

CO 32 – Scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publice (kWh/an). 

 

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii 

spitalului Zlatna 

Valoare la  

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  

finalul 

implementării 

proiectului (de 

output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră 

(echivalent tone de CO2) 

0,159 0,0417 

Consumul anual de energie primară (kWh/an) 960.741,26 351.519,87 

 


