
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 „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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 „Creșterea eficienței 

energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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 

„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea 

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

- raportul de specialitate nr. 15979 din 4 septembrie 2017 comun, 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; 

- 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 „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”, 

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, UAT Ocna 

Mureș, Unității Medico Sociale Ocna Mureș, Spitalului Județean de Urgență 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. 274 

Cugir, 8 septembrie 2017 

 



Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr.  274/8 septembrie 2017 

 

 

 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie nr.177/2017 întocmită  

de S.C. KLEVER SISTEM  S.R.L 

 

 

 

Lucrările de intervenţie pentru atingerea indicatorilor prevăzuţi în proiectul nr. 177/2017 

„Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului orăşenesc Ocna Mureş” situat la adresa : 

localitatea  Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba constau în următoarele:  

 

1.1. Lucrări pentru creşterea eficienţei energetice : 

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare  

- Izolarea termică a pereţilor exteriori 

- Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel  

- Instalaţii Electrice - Înlocuire corpuri de iluminat  

- Instalaţii Electrice - Reabilitare instalaţie de iluminat  

- Instalaţii Sanitare  

- Instalaţii Termice 

 

- Echipamente pentru creşterea eficienţei energetice: 

   Sistem Centrala Termică (ptr 1506 mp) buc 1,00; 

    Sistem Centrala Termică ( 753 mp) buc 3,00;  

    Ascensor 6 persoane, 5 staţii, sistem complet, buc 1,00;  

    Ascensor pentru spitale, 5 staţii, sistem complet, buc 1,00 ; 

    Sistem de panouri solare pentru apă caldă 4 panouri, buc 6,00  

    Centrală peleţi 55 KW complet echipată pentru distribuţia agentului termic pe 2 circuite 

de încălzire independente, cu pompă de circulaţie, vane amestec, termostat ambienetal şi cu 

circuit anticondens, bolier încorporat, buc 1,00 

 

1.2. Lucrări conexe : 

- Rampe pentru persoane cu handicap locomotor  

- Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi  

- Instalaţie de detecţie şi semnalizare la incendiu  

- Instalaţii de hidranţi interiori  

- Instalaţii Electrice - Reabilitare instalaţie de forţă  

- Înlocuire tâmplarie interioară 

- Construire acoperiş  

- Instalaţia de paratrăsnet şi priza de pământ  

- Instalaţie de hidranţi exteriori şi camera pompe 

 

- Echipamente conexe:  

   Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA, buc 1,00 

   Ascensor pentru bucătărie(montcharge) 100 kg 5 staţii, buc 1, 

   Grup de pompare incendiu Q min =19,2 l/s, buc 1,00 

   Centrală adresabilă detecţie şi alarmare incendiu 

 

 

 

 

 

 

 



2. Principalii indicatorii tehnico-economici: 

 

2.1. Indicatori  valorici:  

-  valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv T.V.A.:  5.937.561,88 lei,  

            din care construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A :  4.100.697,16 lei,  

2.2. Indicatori fizici: 

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție 24 luni 

2.2. 
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție 

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) 
5 ani 

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență 

economică 

23,8 ani 

2.4. 
consumul anual specific de energie pentru încălzire 

corespunzator cladirii izolate termic 
63,470 

kWh/m
2
 (a.u.) 

si an 

2.5. economia anuală de energie : 887.424 kWh/an 

în tone echivalent petrol 76,30 tep 

2.6. 
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră 

echivalent CO2 
224.089,80 kg CO2/an 

 

3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M in lei: 

3.1. Anul 1 2.968.780,94 lei 

3.2. Anul 2 2.968.780,94 lei 

4. Finanţarea investiţiei:  

  Finanţarea investiţiei se realizează in conformitate cu prevederile din Programul 

Operaţional     Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea 

B, astfel: 

 - Fonduri europene prin POR: 98 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei 

 - Fonduri de la bugetul local  UAT Orașul Ocna Mureș si UAT Județul Alba:  

 2 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei 

 100 % din totalul costurilor neeligibile ale investiţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


