
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic 

central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea Națională 

pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba,  convocat  în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru 

realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va 

fi încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean 

Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 - raportul de specialitate nr. 15962/4 septembrie 2017 al Direcției juridice și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare adresa nr. 10006/SCICDPD/8 august 2017 a Autorității Naționale 

pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15682/29 august 2017;  

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea 

Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020; 

- Ordinului nr. 1106/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap; 

            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  

 

H O T Ă R Â R E 

 

 Art. 1. Se aprobă Convenția pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic 

central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna 

Convenția pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu 

handicap. 

 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, Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 

Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                             Avizat 

               PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                             Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU  

Înregistrat cu nr. 278 

Alba Iulia,  4 septembrie  2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

 În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale 

nr. 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap, a fost 

constituit Registrul electronic central privind persoanele cu handicap, în administrarea Direcţiei 

generale protecţia persoanelor cu handicap din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene au obligaţia de a constitui 

un registru electronic propriu privind persoanele cu handicap. Pentru realizarea acestor măsuri, 

se vor încheia Convenții de colaborare cu Consiliile județene și Direcțiile Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, care stabilesc modalitatea de lucru, obligațiile și responsabilitățile 

entităților implicate.  

Obligațiile părților este de a asigura transferul periodic al datelor cu privire la persoanele 

cu handicap  (copii și adulți) înregistrate în bazele de date ale DGASPC, în Registrul central, pe 

baza unei machete de date, care va conține informațiile cuprinse în anexa Ordinului ministrului 

muncii, familiei și protecției sociale nr. 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice 

privind persoanele cu handicap. 

 Prin adresa Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale nr. 10006/SCICDPD/8 august 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 15682/29 august 2017 a fost înaintată Convenția pentru 

realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care 

urmează să fie încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități,  Consiliul 

Județean Alba și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Convenția se 

va încheia pe o perioadă nedeterminată, putând fi modificată și/sau completată prin act adițional, 

la inițiativa uneia dintre părțile contractante, care va fi semnat de către toate părțile  și devine 

parte integrantă a Convenției.  

 Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului 

județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, precum și în conformitate cu 

prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, 

aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, 

iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități,  Consiliul Județean Alba și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

    

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția Juridicǎ şi Relații Publice 

Nr. 15.962 /04.09.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

 

 Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități din subordinea Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale coordonează la nivel central activitățile de protecție și promovare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează politicile, strategiile și standardele în domeniul 

protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, asigură urmărirea aplicării 

reglementărilor din domeniul propriu. 

 Prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1106/2011 privind 

constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap a fost constituit registrul 

electronic central privind persoanele cu handicap, care cuprinde toate informațiile existente în 

bazele de date ale direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului aflate în 

subordinea consiliilor județene, administrat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 

Dizabilități.  

Astfel, Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, au obligaţia 

de a constitui un registru electronic propriu privind persoanele cu handicap, care vor cuprinde 

informaţiile din anexa care face parte integrantă din Ordinul ministrului muncii, familiei și 

protecției sociale nr. 1106/2011. 

  Potrivit art. 3 al  actului normativ menţionat la paragraful anterior ,,registrul central se 

actualizează lunar pe baza informaţiilor conţinute în registrele proprii şi transmise de DGASPC. 

DGASPC vor transmite datele necesare actualizării registrului central în forma şi la termenele 

stabilite de DGPPH”. De asemenea la art. 4 se prevede că ,,modalitatea de lucru, obligaţiile şi 

responsabilităţile entităţilor implicate vor fi stabilite prin convenţie încheiată între Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin DGPPH, şi consiliul judeţean/local, prin DGASPC”. 

    Prin adresa Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale nr. 10006/SCICDPD/8 august 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 15682/29 august 2017 a fost înaintată Convenția pentru 

realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care 

urmează să fie încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități,  Consiliul 

Județean Alba și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Convenția se 

va încheia pe o perioadă nedeterminată, putând fi modificată și/sau completată prin act adițional, 

la inițiativa uneia dintre părțile contractante, care va fi semnat de către toate părțile și devine 

parte integrantă a Convenției.  

Conform prevederilor H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional 

privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu 

dizabilităţi" 2016-2020, obiectivul general al acestei strategii este ,,fundamentarea de politici 

pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate 

din toate domeniile de activitate. Obiectivul specific nr. 1 al Strategiei naţionale este - 

Îmbunătăţirea modalităţilor de colectare de informaţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi 

nevoile acestora. În acest sens a fost elaborat şi implementat un sistem informatic naţional de 

gestiune şi monitorizare a aplicării reglementărilor din domeniu şi controlul activităţilor de 

protecţie a persoanelor cu handicap, sub forma unui Registru electronic naţional cu privire la 

persoanele cu handicap. 



Scopul Registrului este de a integra într-un depozit de date central toate informaţiile 

existente în bazele de date ale DGASPC din subordinea consiliilor judeţene/locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, de a fi un sistem informatic unitar de colectare şi raportare a acestor date 

şi de a oferi suportul informaţional pentru deciziile şi politicile cu impact asupra activităţilor a 

căror realizare se află în responsabilitatea beneficiarilor Registrului. 

Aplicaţia informatică de la nivel central reprezintă, în ansamblul sistemului de colectare 

şi raportare a datelor statistice MMFPSPV - DGASPC, componenta de analiză managerială şi 

asigură printr-un set complet de instrumente şi funcţionalităţi, consolidarea datelor operaţionale 

de la nivelul DGASPC, pentru analiza şi luarea unor decizii. Aplicaţia include un generator de 

rapoarte, instrumente de analiză multidimensională şi simulare. 

     Registrul electronic naţional devine astfel un punct naţional unic de agregare a datelor, de 

informare şi acoperire a multiplelor forme de raportare a activităţilor cu privire la protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.,, 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu alin. 5 lit. a pnct.2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru 

protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

   În concluzie față de cele prezentate considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu 

handicap, care urmează să fie încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 

Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, conține cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, conform 

prevederilor art. 44 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Alba. 

 

 

Director executiv, 

Liliana Negruţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cons. Juridic Ana Maria Toma 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna şi 

UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire 

Spital oraş Zlatna” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

 

  

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna şi UAT Judeţul Alba în vederea 

implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- raportul de specialitate nr. 15964 din 4 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete 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;   

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1  lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a  şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

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 Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna – 

lider de proiect (partener 1) şi UAT Judeţul Alba (partener 2), în vederea implementării 

proiectului„Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna”, în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, 

Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, conform anexei – parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  



Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba, să semneze 

documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a UAT Judeţul 

Alba.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art. 4. 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 și Direcției gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                                    AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 279 

Alba Iulia, 4 septembrie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba  nr. 279 din 4 septembrie 2017 

 

 

     ROMÂNIA                       ROMÂNIA 

             JUDEŢUL ALBA                                                                   JUDEŢUL ALBA                  

 ORAŞUL ZLATNA                                                         CONSILIUL JUDEŢEAN            
  

       

 

        Acord de parteneriat 

                         nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului  

„Reabilitare şi modernizare clădire Spital Oraş Zlatna” 

 

 

  

 Art. 1.  Părţile 

 1. UAT Oraşul Zlatna, cu sediul în oraşul Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 1A, judeţul Alba, 

cod poştal 516100, cod fiscal 4331031, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată1: RO59 TREZ 24A7 0500 0580 101X  

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia.  

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: 

RO91 TREZ 0022 1A48 0201 XXXX 

RO07 TREZ 0022 1420 220X XXXX 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

 

 2. UAT Judeţul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1, 

judeţul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 2, astfel: 

 

ont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

au convenit următoarele:  

 

 Art. 2. Obiectul 

 (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 

ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Reabilitare şi modernizare clădire 

Spital oraş Zlatna”, care se va depune în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiţie 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi 

în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice,  Obiectiv specific - Creşterea eficienţei 

energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a 

celor care înregistrează consumuri energetice mari, apelul de proiecte cu titlul 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), (Cod generat MySMIS 115375- 

Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna), precum şi pe perioada de durabilitate şi de 

valabilitate a contractului de finanţare.  

 (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

                                                
1
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 

2
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 



 Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

 (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Oraşul 

Zlatna 

Activităţi derulate până la depunerea cererii de finanţare: 

1. Organizarea procedurilor de achiziţii pentru depunerea proiectului  

    Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA) 

1.1. Achiziţia serviciului de realizare a documentaţiei tehnico-

economice 

1.2. Achiziţia serviciului de consultanţă pentru elaborarea cererii 

de finanţare 

2. Întocmirea şi depunerea dosarului cererii de finanţare  

a. Întocmirea cererii de finanţare - monitorizarea derulării 

contractului de consultanţă, asigurarea cheltuielilor aferente 

contractului  

Valoare estimată – 49.980,00 lei (inclusiv TVA) 

b. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice - monitorizarea 

derulării contractului de servicii, asigurarea cheltuielilor 

aferente contractului  

Valoare estimată – 67.235,00 lei (inclusiv TVA) 

2.3. Obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor  

Valoare estimată – 11.186,00 lei (inclusiv TVA);  

c. Depunerea dosarului cererii de finanţare  

Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA). 

Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare: 
3. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie a:              

- documentaţiei tehnice faza PT+DE, precum şi a asistenţei 

tehnice din partea proiectantului 

- serviciului de verificare tehnică a proiectării 

- serviciilor de consultanţă 

- lucrărilor de reabilitare termică 

- serviciilor de dirigenţie de şantier 

- serviciului de întocmire a certificatului de performanţă 

energetică 

- serviciilor de informare şi publicitate 

- serviciilor de auditare a proiectului 

          Valoare estimată - 0,00 lei (inclusiv TVA); 

4. Realizarea documentaţiei tehnice - monitorizarea derulării 

contractului de servicii, asigurarea cheltuielilor aferente 

contractului  

Valoare estimată – 114.835,00 lei (inclusiv TVA); 

5. Lucrări de reabilitare termică - monitorizarea derulării contractelor 

de lucrări/servicii, asigurarea cheltuielilor aferente contractelor: 

5.1. Organizare de şantier  

Valoare estimată – 24.828,49 lei (inclusiv TVA) 

5.2. Execuţia lucrărilor, inclusiv dotarea cu echipamente, dotări 

specifice  

Valoare estimată – 3.753.341,19 lei (inclusiv TVA) 

5.3. Plata comisioanelor, cotelor şi taxelor legale  

Valoare estimată – 32.786,73 lei (inclusiv TVA). 

6. Monitorizarea tehnică a proiectului 

6.1. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de 

şantier - monitorizarea derulării contractului de servicii, 

asigurarea cheltuielilor aferente contractului  

Valoare estimată – 119.000 lei (inclusiv TVA);  

7. Certificarea energetică a clădirii - elaborarea certificatului de 

performanţă energetică  



Valoare estimată – 5.950,00 lei (inclusiv TVA) 

8. Monitorizarea proiectului - monitorizarea derulării contractului de 

consultanţă, asigurarea cheltuielilor aferente contractului: 

8.1. Managementul proiectului 

8.2. Întocmirea raportărilor tehnice şi financiare 

8.3. Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finale 

Valoare estimată – 106.624,00 lei (inclusiv TVA) 

9. Informare şi publicitate  

Activitatea se va desfăşura cu respectarea cerinţelor finanţatorului 

cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală. Toate activităţile de 

informare şi publicitate aferente proiectului vor fi realizate ulterior 

obţinerii avizului specific din partea finanţatorului. 

Valoare estimată – 9.996,00 lei (inclusiv TVA) 

10. Auditul proiectului - punerea la dispoziţia auditorului de înscrisuri 

şi date necesare auditării proiectului, monitorizarea derulării 

contractului, asigurarea cheltuielilor aferente contractului 

Valoare estimată – 28.000,00 lei (inclusiv TVA) 

11. Darea în exploatare a obiectivului de investiţie  

Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA). 

Asigurarea contribuţiei la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului, 

prevăzută la alin. (2) - 197.440,52  lei;  

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a obiectivului de  

investiţii după finalizarea proiectului 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puţin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare 

Partener 2 

UAT Judeţul Alba 

Activităţi derulate până la depunerea cererii de finanţare: 

2. Întocmirea şi depunerea dosarului cererii de finanţare  

2.1. Punerea la dispoziția solicitantului a documentelor aferente 

UAT Județul Alba - a anexelor la cererea de finanţare, în 

calitate de partener în proiect. 

Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA) 

Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare: 

5. Lucrări de reabilitare termică: 

5.2. Execuţia lucrărilor, inclusiv dotarea cu echipamente, dotări 

specifice – monitorizarea şi asigurarea cheltuielilor 

neeligibile ce rezultă din executarea contractelor aferente, pe 

bază de documente justificative. Participarea la recepţia 

finală a obiectivului de investiţie  

Valoare estimată - 1.410.980,33 lei (inclusiv TVA) 

9. Informare şi publicitate – promovarea obiectivelor, activităţilor şi 

rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al partenerului 2 UAT 

Judeţul Alba.  

     Valoare estimată – 0,00 lei 

UAT Judeţul Alba va asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, respectiv suma de 1.410.980,33 lei, transferând 

sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Oraşul Zlatna, care va 

gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare. 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puţin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare. 

 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 



Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Oraşul Zlatna 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) 

                                                                             84.210,65 lei – 2,00%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) 

                                                                          113.229,87 lei – 7,43% 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)  

                                                                          197.440,55 lei – 3,44 % 

Partener 2 

UAT Judeţul Alba 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                              

                                                                                     0,00 lei – 0,00% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)   

                                                                      1.410.980,33  lei – 92,57% 

 Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)  

                                                                      1.410.980,33  lei – 24,60% 

 

 (3) Plăţile 

 Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, aprobate prin H.G. nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în acordul 

de parteneriat prevederi precum următoarele: 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de 

parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de 

parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de 

aceştia; - Nu este cazul 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 

OI/autoritatea de management
3
, iar autoritatea de management virează, după efectuarea 

verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de 

parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare 

activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3 alin. 1 şi alin. 2 

din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele 

pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii 

corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor 

acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare
4
.    

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează 

la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea 

perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de 

valabilitate a prezentului acord.  

  

 Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

 A. Drepturile liderului de parteneriat 
 Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor 

de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 

contractelor de achiziţie. 

 B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

 (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 

 (2)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

                                                
 

3
 A se vedea art. 35 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 

 
4
 A se vedea art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 40/2015. 



 (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management / Organismul intermediar POR.  

 (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de 

management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele 

de progres etc., conform prevederilor contractuale şi procedurale.  

 (5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor 

proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele 

contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit 

adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate 

până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 

proiectului, oricare intervine ultima.  

 (6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 

conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 

indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, liderul de parteneriat şi 

partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 

rambursare/plată.   

 (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 

căruia a fost cauzat prejudiciul.  

 (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

 (9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 

proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe 

numele său de către Autoritatea de management. 

 

 Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerului 2 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 

angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii din proiect. 

Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

– Nu este cazul  

(2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 

fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de 

parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea 

solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

B. Obligaţiile Partenerului 2 

(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în 

vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării 

durabile, informării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 

verificare: – Nu este cazul 

(3) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare: – Nu este cazul 

(4) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată: – Nu este cazul 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia AM/OI, sau oricărui alt organism naţional 

sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile 

lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligaţia să 

acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la 

sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele 



solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în 

format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită 

verificarea lor. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(8) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 

conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 

indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, partenerii răspund proporţional 

sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

(9) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată 

nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 

conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea 

Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

(11) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia auditorului financiar independent si 

autorizat în condiţiile legii toate documentele si/sau informaţiile solicitate si să asigure toate 

condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(12) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 

activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel 

puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare. 

(13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 

solidar cu liderul de proiect. 

(14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările şi titlurile de creanţă se 

emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 

nereguli, conform legislaţiei în vigoare. 

(15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanţă au obligaţia restituirii sumelor 

cuprinse în acestea şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(16) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(17) Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 

restituire menţionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

 Art. 7. Achiziţii publice  

 Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI 

şi/sau alte organisme abilitate. 

  

 Art. 8. Proprietatea 

 (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ 

reabilitat/ extins, a bunurilor achiziţionate/ modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în 

comun,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de 

la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 

această perioadă. 

 (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 

acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun 

etc. care au făcut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului 

final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a 

mijloacelor de transport în comun, care au făcut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de 

desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au 

obligaţia  să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice 

formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin POR 2014-2020, pe o 

perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părţile au obligaţia respectării 

prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării 

proiectului. 



 Art. 9. Confidenţialitate 

 Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să 

utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 

Acord de Parteneriat. 

 

 Art. 10. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi 

valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

 

 Art. 11. Dispoziţii finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

 Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 

original pentru cererea de finanţare. 

 

 

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

PONORAN Silviu 

Primar 

UAT Oraşul Zlatna 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 DUMITREL Ion 

Preşedinte 

Consiliul Judeţean Alba 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat 

între UAT Oraşul Zlatna şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

„Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

 

 

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, infrastructura de   

sănătate publică ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o 

prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate, dar și de echiparea cu utilități și servicii 

publice de interes general la nivelul întregului județ în cadrul parteneriatelor teritoriale realizate. 

În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Alba figurează şi reabilitarea, 

modernizarea, dotarea unităţilor medicale din oraşul Zlatna.  

Astfel, pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului oraşului Zlatna, se consideră 

oportună accesarea unei finanţări din fonduri structurale prin depunerea unei cereri de finanţare 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.  

Obiectivul general al investiţiei propuse „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş 

Zlatna” îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea obiectivului clădire spital oraş Zlatna, inclusiv 

o reabilitare structurală a clădirii. Astfel, clădirea spitalului din oraşul Zlatna (clădirea C1: spital 

P+1E), edificată în anul 1731, poate fi exploatată în condiţii de siguranţă structurală şi confort 

dacă sunt realizate măsurile de intervenţie dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei 

energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea 

semnificativă a protecţiei termice a anvelopei clădirii şi realizarea unui sistem de încălzire 

adecvat. În spaţiile consolidate/reabilitate/reparate 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.  

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 

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

finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de faţă 

UAT Oraşul Zlatna – proprietar al clădirii obiect al proiectului, în calitate de solicitant şi UAT 

Judeţul Alba – promotor al investiţiilor de interes judeţean - în calitate de partener. Prin 

încheierea Acordului se stabilesc atât roluri şi responsabilităţi în implementarea activităţilor 

proiectului, cât şi contribuţiile financiare ale partenerilor. Acordul ce va fi încheiat este anexă 

obligatorie la depunerea cererii de finanţare şi respectă prevederile din Modelul G – Acordul de 

parteneriat din cadrul Ghidului specific.  

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către 

UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” 

vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea 

la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor 

proiectului pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, respectiv asigurarea cofinanţării 



cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.410.980,33 lei inclusiv TVA, pe bază de 

documente justificative, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Oraşul Zlatna, 

care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  

Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 91 alin.1 

lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a. şi art. 91 alin.6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobarea 

Consiliului Judeţean Alba Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna – 

lider de proiect (partener 1) şi UAT Judeţul Alba – partener 2, în vederea implementării 

proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna”.     

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Serviciul accesare şi coordonare proiecte 

Nr. 15964 din 4 septembrie 2017 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat 

între UAT Oraşul Zlatna şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

 

În cadrul Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, asigurarea 

infrastructurii şi a furnizării serviciilor sociale, de educaţie şi de sănătate este unul dintre sub-

obiectivele incluse în Obiectivul prioritar 2.2. Echiparea cu utilităţi şi servicii publice de interes 

general în condiţii de protecţie a mediului şi utilizare eficientă a resurselor, în scopul creşterii 

atractivităţii şi funcţionalităţii teritoriului. Una din priorităţile identificate în completarea 

infrastructurii de sănătate în vederea asigurării unui act medical de calitate, vizează 

reabilitare/modernizare infrastructură de sănătate existentă  în oraşul Zlatna. 

Obiectivul general al investiţiei propuse „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş 

Zlatna” îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea obiectivului clădire spital oraş Zlatna, inclusiv 

o reabilitare structurală a clădirii. Astfel, clădirea spitalului din oraşul Zlatna (clădirea C1: spital 

P+1E), edificată în anul 1731, poate fi exploatată în condiţii de siguranţă structurală şi confort 

dacă sunt realizate măsurile de intervenţie dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei 

energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea 

semnificativă a protecţiei termice a anvelopei clădirii şi realizarea unui sistem de încălzire 

adecvat.  

În spaţiile consolidate/reabilitate/reparate 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.  

În realizarea obiectivului propus, se consideră oportună accesarea unei finanţări din 

fonduri structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, deschis în perioada 27 februarie 2017 – 4 octombrie 2017.  

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 

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

finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de 

faţă UAT Oraşul Zlatna – proprietar al clădirii obiect al proiectului, în calitate de solicitant şi 

UAT Judeţul Alba – promotor al investiţiilor de interes judeţean - în calitate de partener. Prin 

încheierea Acordului de parteneriat se stabilesc atât roluri şi responsabilităţi în implementarea 

activităţilor proiectului, cât şi contribuţiile financiare ale partenerilor. Acordul ce va fi încheiat 

este anexă obligatorie la depunerea cererii de finanţare şi respectă prevederile din Modelul G – 

Acordul de parteneriat din cadrul Ghidului specific.  

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către 

UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” 



vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea 

la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor 

proiectului pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, respectiv asigurarea cofinanţării 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.410.980,33 inclusiv TVA, pe bază de 

documente justificative, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Oraşul Zlatna, 

care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.    

 

Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba Acordul 

de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna – lider de proiect (partener 1) şi UAT 

Judeţul Alba – (partener 2), în vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare 

clădire spital oraş Zlatna”.     
 

 

DIRECTOR EXECUTIV,     ŞEF SERVICIU, 

Marian Florin AITAI      Lenica BUCUR 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT 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 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- 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;   

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. 

                                                                AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 280 

Alba Iulia, 4 septembrie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr.  280/4 septembrie 2017 

 

 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

„Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie întocmită  

de S.C. PROARCAD GRUP S.R.L, în baza contractului de servicii nr. 2042/16.02.2017 

 

 

 1. Date generale:   

 Obiectivul de investiţie este situat 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 

 

 2. Conţinutul documentaţiei: 

 Se propune reabilitarea şi modernizarea obiectivului, precum şi o reabilitare structurală a 

clădirii spitalului. 

 Pentru asigurarea condiţiilor de rezistenţă şi stabilitate ale clădirii cu modificările 

propuse, este necesară realizarea unor lucrări de reabilitare/consolidare.  

 Lucrări propuse: 

 - se va realiza o hidroizolaţie orizontală la baza pereţilor prin refacerea zidăriei pe 

tronsoane; 

 - tencuielile degradate se vor îndepărta şi se vor reface cu mortar de var hidraulic, care să 

permită “aerisirea” pereţilor afectaţi; 

 - se vor îndepărta zidăriile degradate şi se vor reface zonele respective; 

 - se vor injecta fisurile existente în pereţi cu răşini epoxidice; 

 - se vor trata suprafeţele afectate de acţiunea sărurilor din teren cu soluţii care să 

neutralizeze efectul acestora; 

 - se va realiza o cămăşuire armată perimetrală a elevaţiei până la o adâncime de 50 cm 

sub cota trotuarului; 

 - se va realiza o cămăşuire armată locală a colţurilor şi intersecţiilor structurale ale 

clădirii, pe toată înălţimea, pe o lăţime de circa 70 cm, de o parte şi de alta a colţului; 

 - se va asigura continuitatea armăturii verticale, respectiv ancorarea acesteia în 

cămăşuiala elevaţiei şi centura de la partea superioară a pereţilor de la etaj; 

 - se vor înlocui grinzile de lemn ale planşeului peste parter afectate de infiltraţiile de la 

acoperiş; 

 - şarpanta şi planşeul peste etaj se vor desface. La nivelul planşeului peste etaj se vor 

realiza centuri în care se vor îngloba plăcuţe pentru prinderea tiranţilor diagonali în vederea 

asigurării parţiale a efectului de şaibă rigidă iar noul planşeu se va realiza în soluţie uşoară 

(lemn). Se va realiza o nouă şarpantă şi o nouă învelitoare; 

 - se va monta un lift pe o structură realizată din stâlpi şi grinzi de beton armat; 

 - se vor realiza lucrări de izolare termică a faţadei - partea opacă, inclusiv termo-

hidroizolarea planşeelor peste ultimul nivel; 

 - se va reface sistemul de colectare a apelor de pe acoperiş şi se va asigura îndepărtarea 

acestora de clădire prin rigole, iar terenul din jurul clădirii se va amenaja prin refacerea 

trotuarelor şi a zonelor verzi. 



 - se vor reface instalaţiile interioare (instalaţii electrice, instalaţii termice, instalaţii de 

climatizare, instalaţii de ventilare, instalaţii sanitare); 

 - se vor reface instalaţiile exterioare; 

 - se vor achiziţiona dotări specifice activităţii. 

 

 3. Funcţiuni. Parametrii doriţi a se realiza, indicatori tehnici: 

 Funcţiunea propusă: Spital pentru bolnavi cronici 

 Regim de înălţime: P + 1E 

 HMAX. coamă: 11,56 m, raportată la cota ±0,00 a construcţiei 

 Suprafaţa construită la sol: Sc = 843,00 mp; 

 Suprafaţa desfăşurată: Sd = 1.583,00 mp; 

 Suprafaţa utilă totală: Su = 1.123,50 mp; 

 

 Funcţiuni propuse 

 

Parter 

Zona radiologie 

Hol acces      S = 20,70mp   H = 3,20m 

Informaţii      S = 3,90mp   H = 2,60m 

Paza       S = 4,60mp   H = 2,60m 

Zona de aşteptare + vestiare    S = 10,70 + 5,50mp  H = 3,20m 

Hol       S = 9,10mp   H = 3,20m 

Vestiar personal     S = 3,70mp   H = 2,60m 

WC       S = 1,80mp   H = 2,60m 

Camera personal     S = 13,90mp   H = 3,20m 

Camera raze Roentgen    S = 23,60mp   H = 3,20m 

Camera Ecograf/ Mamograf    S = 17,30mp   H = 3,20m 

Casa scării + ascensor    S = 16,10mp   H = 3,30m 

Zona administrativă 

Hol        S = 24,50mp   H = 3,30m 

Sala de sedinţe     S = 29,70mp   H = 3,30m 

Grup sanitar      S = 7,80mp   H = 2,80m  

Secretariat      S = 11,80mp   H = 3,30m  

Administraţie      S = 28,20mp   H = 3,30m  

Director      S = 15,40mp   H = 3,30m 

Zona tehnică/ întreţinere 

Centrala termică     S = 18,90mp   H = 3,30m 

Depozit temporar deşeuri    S = 10,30mp   H = 3,30m  

Oficiu alimentar     S = 12,60mp   H = 3,30m 

Vestiar personal+duş+WC     S = 12,20mp   H = 2,80m 

Primire lenjerie / Sortare    S = 10,20mp   H = 3,30m 

Spălătorie      S = 12,60mp   H = 3,30m 

Uscătorie      S = 20,70mp   H = 3,30m 

Depozit lenjerie     S = 7,30mp   H = 3,30m 

Hol       S = 8,50mp   H = 3,30m 

Zona spital  

Filtru spitalizare+Baie    S = 12,80 + 3,30mp  H = 3,30m  

Depozit haine      S = 14,10mp   H = 3,30m 

Windfang      S = 6,60mp   H = 3,30m 

Hol+Casa scării     S = 29,40mp   H = 3,30m 



Sala de aşteptare     S = 22,80mp   H = 3,30m 

Vestiar asistenţi+duş+WC    S = 14,70mp   H = 2,80m 

Camera asistenţi      S = 14,10mp   H = 3,30m 

Cabinet medic + WC     S = 25,10 + 2,50mp  H = 3,30m 

Sală vizitatori        S = 21,90mp   H = 3,30m 

Grup sanitar      S = 11,10mp   H = 2,80m 

Camera ambulanţă + WC    S = 10,60mp   H = 3,30m 

Camera ambulanţă     S = 8,40mp   H = 3,30m 

Camera şofer      S = 11,00mp   H = 3,30m 

 

Suprafaţă construită parter                S=843,00 mp  

Suprafaţă utilă parter     S=570,00 mp 

 

Etaj 1 

Hol+Casa scării     S = 14,60mp   H = 3,60m 

Hol 1       S = 10,10mp   H = 3,60m 

Sală de tratament + Baie    S = 17,50 + 3,20mp  H = 3,60m 

Coridor 1       S = 12,70mp   H = 3,60m 

Salon 1 + Baie     S = 15,90 + 3,60mp  H = 3,60m 

Salon 2      S = 18,60mp   H = 3,60m 

Salon 3 + Baie     S = 21,30 +5,70mp  H = 3,25m 

Salon 4      S = 12,10mp   H = 3,60m 

Coridor 2      S = 53,70mp   H = 3,60m 

Hol 2       S = 15,80mp   H = 3,60m 

Cameră asistenţi + WC    S = 13,90mp   H = 3,60m 

Depozite + Spălător ploşti    S = 7,50mp   H = 2,50m 

Salon 5      S = 34,90mp   H = 3,60m 

Salon 6      S = 31,80mp   H = 3,60m 

Camera de gardă + Baie    S = 15,90mp   H = 3,60m 

Grupuri sanitare + Duşuri    S = 43,00mp   H = 3,60m 

Sala de mese      S = 35,00mp   H = 3,60m 

Salon 8      S = 30,00mp   H = 3,60m 

Salon 9      S = 55,30mp   H = 3,60m 

Casa scării      S = 10,90mp   H = 3,60m 

Vestiar filtru + WC     S = 12,50mp   H = 2,80m 

Birou       S = 10,50mp   H = 3,60m 

Laborator      S = 8,90mp   H = 2,80m 

Farmacie      S = 16,60mp   H = 3,60m  

Oficină      S = 7,60mp   H = 3,60m  

Depozit      S = 3,90mp   H = 2,80m  

 

Suprafaţă construită etaj              S=740,00 mp  

Suprafaţă utilă etaj     S=543,00 mp 

 

 4. Indicatori tehnico-economici 

 a) indicatori maximali 

Valoare totală obiectiv investiţii ( cu TVA):    5.734.742,74 lei  

Valoare totală obiectiv investiţii ( fără TVA): 4.824.346,40 lei; 

Din care  

Construcţii - montaj (C+M) ( cu TVA):    3.546.927,47 lei 



Construcţii - montaj (C+M) ( fără TVA):  2.980.611,32 lei 

 b) indicatori minimali 

Suprafaţa construită la sol: Sc = 843,00 mp; 

Suprafaţa desfăşurată: Sd = 1.583,00 mp; 

Suprafaţa utilă totală: Su = 1.123,50 mp; 

 c) Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) indicatori financiari  

An I –  1.513.432,51 lei / 1.101.379,48 lei (inclusiv T.V.A.) 

An II – 4.221.310,23 lei / 2.445.547,99 lei (inclusiv T.V.A.) 

 d) durata estimată de execuţie 

Durata totală de realizare a investiţiei este de 24 luni  

 

 5. 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 Zlatna si UAT Județul Alba:  

 2 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei 

 100 % din totalul costurilor neeligibile ale investiţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE 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 

 

 

 În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, domeniul sănătăţii 

publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate 

asigurarea serviciilor medicale de calitate. În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului 

Judeţean Alba figurează reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în judeţul 

Alba, în cazul de faţă clădirea spitalului din oraşul Zlatna.  

În realizarea acestui obiectiv, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri 

structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.  

Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI prevede ca anexă obligatorie la depunerea 

cererii de finanţare “Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI sau 

PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei 

propuse a fi realizată prin proiect”.  

În vederea pregătirii cererii de finanţare pentru a fi depusă în cadrul apelului deschis în 

perioada 28 februarie 2017 – 4 octombrie 2017 au fost parcurse mai multe etape, astfel încât 

documentaţia tehnico-economică elaborată să corespundă tipurilor de activităţi pe care le 

finanţează acest program. Prin urmare, prin cererea de finanţare se vor solicita fonduri pentru 

realizarea următoarelor intervenţii:  

 lucrări de reabilitare/consolidare a clădirii - măsuri pentru sporirea rigidităţii de 

ansamblu a construcţiei prin adăugare de elemente structurale şi creşterea 

proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor structurale (intervenţii la nivelul 

pereţilor, planşeului, şarpantei, învelitoare, etc.); 

 majorarea protecţiei termice a anvelopei clădirii (prin înlocuirea tâmplăriei exterioare 

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

strat termoizolant vată minerală de 20 cm grosime 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); 

 refacerea instalaţiilor interioare (instalaţii electrice, instalaţii termice, instalaţii de 

climatizare, instalaţii de ventilare, instalaţii sanitare) şi a celor exterioare.  

 

Corelat cu intervenţiile propuse, principalii indicatori tehnico economici ai investiţiei 

sunt: 

a) indicatori maximali 

Valoare totală obiectiv investiţii ( cu TVA):    5.734.742,74 lei  

Valoare totală obiectiv investiţii ( fără TVA): 4.824.346,40 lei; 



din care:  

Construcţii - montaj (C+M) ( cu TVA):    3.546.927,47 lei 

Construcţii - montaj (C+M) ( fără TVA):  2.980.611,32 lei 

 

b) indicatori minimali 

Suprafaţa construită la sol: Sc = 843,00 mp; 

Suprafaţa desfăşurată: Sd = 1.583,00 mp; 

Suprafaţa utilă totală: Su = 1.123,50 mp; 

 

c) Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) indicatori financiari  

An I –  1.513.432,51 lei / 1.101.379,48 lei (inclusiv T.V.A.) 

An II – 4.221.310,23 lei / 2.445.547,99 lei (inclusiv T.V.A.) 

 

d) durata estimată de execuţie 

Durata totală de realizare a investiţiei este de 24 luni.  

 

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 Zlatna și UAT Județul Alba 

 2 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei 

 100 % din totalul costurilor neeligibile ale investiţiei. 

 

Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 44, alin. 

(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  art. 91 alin.(3), lit."f" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului 

Judeţean Alba documentaţia tehnico-economică – faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”.     

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 
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Direcţia dezvoltare şi bugete  

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 

Nr. 15966/4 septembrie 2017 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

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 

 

 

Clădirea spitalului din oraşul Zlatna, situată în Zlatna, str. Horea, nr. 1, este proprietatea 

UAT Oraşul Zlatna, nefiind monument istoric. Domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar 

în Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020. Prin urmare, reabilitarea, 

modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în judeţul Alba, în cazul de faţă reabilitarea şi 

modernizarea clădirii spitalului din oraşul Zlatna poate fi considerată o prioritate în ceea ce 

priveşte îmbunătăţirea sistemului medical în judeţul Alba. 

Având în vedere că, clădirea propusă pentru creşterea eficienţei energetice este clădirea 

C1 – spital P+1E, edificată în anul 1731, iar degradarea ei este evidentă, exploatarea ei în 

condiţii de siguranţă structurală şi confort este posibilă dacă sunt realizate măsurile de intervenţie 

dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. De asemenea, pentru 

aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară 

reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecţiei termice a anvelopei 

clădirii şi realizarea unui sistem de încălzire adecvat. 

Prin documentaţia tehnică elaborată de către S.C. PRO ARCAD GRUP S.R.L., privind 

“Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, se propun a fi executate următoarele 

tipuri de lucrări: 

- se va realiza o hidroizolaţie orizontală la baza pereţilor prin refacerea zidăriei pe 

tronsoane; 

- tencuielile degradate se vor îndepărta şi se vor reface cu mortar de var hidraulic, care să 

permită “aerisirea” pereţilor afectaţi; 

- se vor îndepărta zidăriile degradate şi se vor reface zonele respective; 

- se vor injecta fisurile existente în pereţi cu răşini epoxidice; 

- se vor trata suprafeţele afectate de acţiunea sărurilor din teren cu soluţii care să 

neutralizeze efectul acestora; 

- se va realiza o cămăşuire armată perimetrală a elevaţiei până la o adâncime de 50 cm sub 

cota trotuarului; 

- se va realiza o cămăşuire armată locală a colţurilor şi intersecţiilor structurale ale clădirii, 

pe toată înălţimea, pe o lăţime de cca 70 cm, de o parte şi de alta a colţului; 

- se va asigura continuitatea armăturii verticale, respectiv ancorarea acesteia în cămăşuiala 

elevaţiei şi centura de la partea superioară a pereţilor de la etaj; 

- se vor înlocui grinzile de lemn ale planşeului peste parter afectate de infiltraţiile de la 

acoperiş; 

- şarpanta şi planşeul peste etaj se vor desface. La nivelul planşeului peste etaj se vor 

realiza centuri în care se vor îngloba plăcuţe pentru prinderea tiranţilor diagonali în 

vederea asigurării parţiale a efectului de şaibă rigidă iar noul planşeu se va realiza în 

soluţie uşoară (lemn). Se va realiza o nouă şarpantă şi o nouă învelitoare; 

- se va monta un lift pe o structură realizată din stâlpi şi grinzi de beton armat; 



- se vor realiza lucrări de izolare termică a faţadei - partea opacă, inclusiv termo-

hidroizolarea planşeelor peste ultimul nivel; 

- se va reface sistemul de colectare a apelor de pe acoperiş şi se va asigura îndepărtarea 

acestora de clădire prin rigole, iar terenul din jurul clădirii se va amenaja prin refacerea 

trotuarelor şi a zonelor verzi. 

- se vor reface instalaţiile interioare (instalaţii electrice, instalaţii termice, instalaţii de 

climatizare, instalaţii de ventilare, instalaţii sanitare); 

- se vor reface instalaţiile exterioare; 

- se vor achiziţiona dotări specifice activităţii. 

 

Pentru îmbunătăţirea considerabilă a eficienţei energetice a clădirii cuprinse în prezentul 

proiect, pe lângă lucrările arătate mai sus sunt propuse lucrări de majorare a protecţiei termice a 

anvelopei clădirii, prin: 

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie nouă, din termopan, cu geam 

termoizolant triplu;  

- montarea unui strat termoizolant vată minerală de 20 cm grosime la planşeul peste etaj, 

sub podul neîncălzit;  

- montarea unui strat termoizolant orizontal, continuu la placa pe sol (spumă poliuretanică 

8 cm grosime);  

- termoizolarea pereţilor exteriori cu un strat de vată minerală bazaltică, montat pe partea 

exterioară a pereţilor; şpaleţii se vor izola cu polistiren expandat de 2 cm; soclul până la cota 

±0,00 se va izola cu polistiren de 3 cm grosime. 

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 5.734.742,74 lei cu TVA inclus, din care 

C+M este 3.546.927,47  lei cu TVA inclus. 

Durata de execuţie a lucrărilor estimata de către proiectant este de 24 luni. 

În realizarea acestui obiectiv, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri 

structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.  

Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI prevede ca anexă obligatorie la depunerea 

cererii de finanţare “Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI ) şi 

a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse 

a fi realizată prin proiect”.  

Considerăm ca investiția este oportună, întrucât clădirea spitalului din oraşul Zlatna nu a 

beneficiat până în prezent de măsuri de eficientizare la nivel energetic si termic. Eficientizarea 

energetică si termică a clădirilor pentru îngrijirea sănătăţii şi in general a clădirilor instituțiilor 

publice, este deosebit de importantă deoarece prin implementarea acestor măsuri se obțin 

economii energetice importante, fapt ce duce la costuri in exploatare reduse in condițiile unui 

confort şi siguranţă în exploatare sporite. 

Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba 

documentaţia tehnico-economică – faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii “Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna". 

 

DIRECTOR EXECUTIV,      ŞEF SERVICIU, 

Marian Florin AITAI       Cornelia FĂGĂDAR 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna 

Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș,  UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în 

clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri 

publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

  

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna 

Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării 

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

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către 

o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- raportul de specialitate nr. 15978 din 4 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete 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;   

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d şi lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

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 Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna 

Mureș – lider de proiect (partener 1),Unitatea Medico Socială Ocna Mureș (partener 2),  UAT 

Judeţul Alba (partener 3) și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (partener 4) în vederea 

implementării Proiectului„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna 

Mureș”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 



regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, conform 

anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, 

să semneze documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a 

UAT Judeţul Alba.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art. 4. 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, Primarului 

Orașului Ocna Mureș, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Unității Medico-Sociale Ocna 

Mureș,  Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                                 AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Ion DUMITREL                                  Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 281 

Alba Iulia, 4 septembrie 2017 



 

Anexă la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 281 din 4 septembrie 2017  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                      Acord de parteneriat 

                 nr. _______/__________ 

 

 

pentru realizarea Proiectului  

Creşterea eficienţei energetice în clădirea  Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş  

 

 Art. 1. Părţile 

 1. UAT ORAŞUL OCNA MUREŞ, cu sediul în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 

27,jud. Alba codul fiscal 4563228, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), prin 

reprezentant legal- primar Vinţeler Silviu.  

 Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 

de plată
1
:  RO94TREZ0045006XXX001319- 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud  

 Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 

rambursare
2
:……… 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud  

 Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul 

semnării contractului de finanțare. 

 2. UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREŞ, aflată în subordinea Consiliului 

Local Ocna Mureş, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, codul 

fiscal 16054066 având calitatea de Partener 2, prin reprezentant legal- d-na Oprea Daciana, in 

calitate de director.  

 Contul solicitant/partener, cod IBAN: RO15 TREZ 0042 1G33 1300 XXXX 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud 

 3. UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C.Brătianu, nr. 

1,județul Alba codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 3, prin reprezentant legal- d-

nul Ion Dumitrel, în calitate de preşedinte  

 Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 

de plată: RO37TREZ24A660601550113X  

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria municipiului Alba Iulia 

 Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 

rambursare:……… 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria municipiului Alba Iulia 

  Conturile pentru cererile de plată și cererile de rambursare se vor deschide în momentul 

semnării contractului de finanțare. 

 4. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA, aflat în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, bld. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul 

Alba codul fiscal 4613342, având calitatea de Partener 4, prin reprezentant legal- d-na Coşarcă 

Nicoleta, în calitate de manager  

 Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 

de plată: RO11TREZ00221F401600XXXX 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria municipiului Alba Iulia 

 Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 

rambursare:……… 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria municipiului Alba Iulia  

 Conturile pentru cererile de plată și cererile de rambursare se vor deschide în momentul 

semnării contractului de finanțare. 

                                                 

 
1
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 

 
2
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 



   Au convenit următoarele:  

 

 Art. 2. Obiectul - Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc 

Ocna Mureş  

 (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 

ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului Creşterea eficienţei energetice în 

clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş care este depus în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea B- Clădiri Publice, Obiectiv specific-

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, apelul de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ,Cod apel POR/97/3/1,Cod generat de MySMIS 116475, 

Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş,  precum şi pe 

perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare.  

 (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 

 Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

 (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Orașul Ocna 

Mureș 

I. Activităţi derulate până la depunerea  cererii de finanţare 

1. Servicii de proiectare  

Servicii de proiectare aferente întocmirii DALI  

Valoare : 58.191,00 lei (inclusiv TVA) 

2. Servicii de consultanţă aferente scrierii cererii de finanţare 

Valoare: 15.000,00 lei (inclusiv TVA) 

 3. Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 

      Valoare: 714,00 lei (inclusiv TVA) 

II. Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare 

1. Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o şedinţă de 

lansare a proiectului la care va participa  reprezentanţii celor 4 parteneri. 

Se vor prezenta obiectivele proiectului, activităţile şi responsabilii de 

activităţi împreună cu calendarul de realizare a activităţilor, bugetul 

proiectului. Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele 

materiale alocate: spațiul de desfășurare a activității, birotica necesare și 

tehnica de calcul.    Se va constitui un comitet de coordonare și 

monitorizare format din 5 membri, 2 din partea partenerului 1 UAT 

Oraș Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 2 Unitatea Medico-Socială 

Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 3 UAT Județul Alba și 1 din 

partea partenerului 4 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

Valoare estimată: 0,00 lei  

2. Managementul proiectului                                                             
Valoare estimată: 0,00  lei inclusiv TVA    

   Desemnarea personalului din aparatul de specialitate în vederea 

constituirii echipei de implementare a proiectului care împreună cu 

consultantul extern contractat va asigura managementul proiectului. 

Activitatea de management va fi monitorizată permanent de către 

comitetul de coordonare și monitorizare organizat la nivelul 

parteneriatului.  

Atribuțiile echipei de management: 

- Derulare proceduri achiziții 

- Întocmire rapoarte de progres și rapoarte tehnico – financiare 

- Întocmire cereri de rambursare și cereri de plată 



- Contabilitatea proiectului 

- Păstrarea și arhivarea documentelor 

- Coordonarea activității de informare și publicitate 

- Actualizare devize investiții, grafic activități 

- Colaborarea cu ceilalți parteneri în activitățile în care aceștia 

sunt implicați 

  Atribuții ale comitetului de coordonare și  monitorizare: 

- Verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării 

în calendarul activităților, bugetul proiectului 

- Avizează documentele depuse către OI ADR Centru în cadrul 

activităților de implementare 

- Avizează propunerile echipei de management cu privire la 

actualizarea elementelor contractului de finanțare (grafice de 

implementare, cash flow și buget, echipa de management) 

  3. Derulare proceduri de Achiziţii – Organizarea achiziţiilor 

publice   Valoare estimată: 0,00 lei 

a. Servicii Management proiect pentru obiectivul de investiții; 

b. Servicii de Proiectare-proiect tehnic + detalii de execuție;   

c. Contract de Execuție lucrări de reabilitare energetică;  

d. Publicitatea și informarea proiectului;  

e. Audit financiar;  

f. Dirigenție de șantier;  

 Procedurile de achiziţii se vor derula cu respectarea 

prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

       4. Servicii de Proiectare(proiectare şi inginerie, consultanţă, 

asistenţă tehnică)  

Valoare estimată: 245.803,55 lei (inclusiv TVA)  

Serviciile de proiectare se vor realiza având în vedere 

prevederile programului de finanţare POR, Axa 3, Prioritatea de 

investiţie 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice, precum şi legislaţia în 

vigoare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor  

       5. Lucrări de reabilitare energetică şi conexe: 

Valoare estimată:     5.117.354,63 lei inclusiv TVA,  din care 

a) cheltuieli eligibile 4.182.560,51 lei inclusiv TVA,  

b) cheltuieli neeligibile 934.794,12 lei, inclusiv TVA    

        Lucrările de construcţii se vor executa conform legislaţiei în 

vigoare: Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările 

ulterioare, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea 372/2005 privind performanşa energetică a clădirilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, etc.   

         6. Alte cheltuieli : 

Valoare estimată: 462.418,70 lei inclusiv TVA  

         Sunt prevăzute cheltuieli cu organizare de şantier, lucrări de 

construcţie aferente organizării de şantier, cheltuieli conexe organizării 

de şantier, comisioane-cote-taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

          Activitatea de execuţie a lucrărilor de reabilitare energetică va fi 

monitorizată de diriginţii de şantier, totodată beneficiind de suport din 

partea proiectantului şi a echipei de implementare. 

       7. Informare şi publicitate;  

 Valoare estimată: 9.520,00 lei inclusiv TVA 

Activitatea se va desfăşura cu respectarea cerinţelor finanţatorului 

cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală. Toate activităţile de 

informare şi publicitate aferente proiectului vor fi realizate ulterior 



obţinerii avizului specific din partea finanţatorului.  

       8. Audit financiar  

    Valoare estimată: 28.560,00 lei inclusiv TVA 

Trimestrial se vor întocmi rapoarte de audit care să confirme 

că, cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și 

sunt: 

o necesare pentru realizarea proiectului,  

o prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, 

o în conformitate cu principiile unui management financiar 

sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim 

cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor 

O.U.G. nr. 66/2011); 

o efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi, 

o cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, 

o înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având 

la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să 

fie dovedite prin documente originale.  

       9. Evaluare finală   
Valoare estimata: 0 lei; 

La finalizarea implementării proiectului se vor desfășura 

activitățile de evaluare finală care includ: 

- Încadrarea în bugetul proiectului 

- Încadrarea în calendarul activităților 

- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 

-     Atingerea indicatorilor de proiect stabiliți în Cererea de 

finanțare.  

Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi 

monitorizare. 

Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale 

proiectului, prevăzut la alin. 2- 826.120, 34 lei       

Partener  2   

Unitatea Medico - 

Socială Ocna 

Mureş          

     I. Activităţi derulate până la depunerea  cererii de finanţare 

         Participarea la elaborarea cererii de finanțare - punerea la dispoziţia 

solicitantului a documentelor aferente Unităţii Medico-Sociale Ocna 

Mureş, anexe la cererea de finanţare                     

 Valoare estimată:  0,00 lei 

      II. Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare 

        1.   Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o ședință de 

lansare a proiectului la care va participa  reprezentanții celor 4 parteneri. 

Se vor prezenta obiectivele proiectului, activitățile și responsabilii de 

activități împreună cu calendarul de realizare a activităților, bugetul 

proiectului.  Se va constitui un comitet de coordonare și monitorizare 

format din 5 membri, 2 din partea partenerului 1 UAT Oraș Ocna Mureș, 

1 din partea partenerului 2 Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, 1 din 

partea partenerului 3 UAT Județul Alba și 1 din partea partenerului 4 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Valoare estimată: 0,00 lei 

       2. Managementul proiectului  
   Valoare estimată: 0,00 lei inclusiv TVA    

   Desemnarea reprezentanților partenerului în vederea constituirii 

Comitetului de coordonare și monitorizare organizat la nivelul 

parteneriatului.  

  Atribuții ale comitetului de coordonare și  monitorizare: 

- Verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării 

în calendarul activităților, bugetul proiectului 

- Avizează documentele depuse către OI ADR Centru în cadrul 

activităților de implementare 

- Avizează propunerile echipei de management cu privire la 



actualizarea elementelor contractului de finanțare (grafice de 

implementare, cash flow și buget, echipa de management) 

       5. Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe; 

         Valoare estimată: 0,00 lei 

     - Punerea la dispoziția proiectului spațiile în care își desfășoară 

activitatea, conform prevederilor Ghidului Specific (secț.4.2, punctul 19) 

- va asigura relocarea pacienţilor astfel încât lucrările să se desfăşoare în 

condiţii optime, respectând securitatea pacienţilor.  

     - Participarea prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului 

de execuție a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de parteneriat, 

în vederea asigurării unor condiții optime de implementare a proiectului. 

          7. Informare și publicitate 

    - Participarea prin reprezentanții desemnați, la activitățile de  

informare și publicitate  a proiectului cu respectarea cerințelor 

finanțatorului cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală.   

Valoare estimată: 0,00 lei 

          9. Evaluare finală 

- Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi 

monitorizare 

Valoare estimată: 0,00 lei 

Partener 3 UAT 

Judeţul Alba             

 

 

 

 

 

 

 

 

         I. Activităţi derulate până la depunerea  cererii de finanţare.  

Punerea la dispoziţia solicitantului a documentelor aferente UAT Judeţul 

Alba, anexe la cererea de finanţare 

Valoare estimată: 0,00 lei 

        II. Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare 

        1. Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o ședință de 

lansare a proiectului la care va participa  reprezentanții celor 4 parteneri. 

Se vor prezenta obiectivele proiectului, activitățile și responsabilii de 

activități împreună cu calendarul de realizare a activităților, bugetul 

proiectului. Se va constitui un comitet de coordonare și monitorizare 

format din 5 membri, 2 din partea partenerului 1 UAT Oraș Ocna 

Mureș, 1 din partea partenerului 2 Unitatea Medico-Socială Ocna 

Mureș, 1 din partea partenerului 3 UAT Județul Alba și 1 din partea 

partenerului 4 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Valoare estimată: 0,00 lei 

        2. Managementul proiectului       
Desemnarea reprezentanților partenerului în vederea constituirii 

Comitetul de coordonare și monitorizare organizat la nivelul 

parteneriatului.  

  Atribuții ale comitetului de coordonare și  monitorizare: 

- Verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării 

în calendarul activităților, bugetul proiectului 

- Avizează documentele depuse către OI ADR Centru în cadrul 

activităților de implementare 

- Avizează propunerile echipei de management cu privire la 

actualizarea elementelor contractului de finanțare (grafice de 

implementare, cash flow și buget, echipa de management) 

  Valoare estimată: 0,00 lei inclusiv TVA    

          5. Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe 

UAT Județul Alba va asigura cofinanțarea cheltuielilor totale ale 

proiectului  prevăzut la alin. 2 respectiv suma de 208.729,14 lei, 

transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Orașul Ocna 

Mureș, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare.      

Activitatea de execuție a lucrărilor de reabilitare energetică și conexe  

va fi monitorizată de diriginții de șantier, totodată beneficiind de suport 

din partea proiectantului 



Se va desemna un membru în Comisia de recepție a lucrărilor. 

           7. Informare și publicitate;  

Valoare estimată: 0,00 lei inclusiv TVA  

 - Participarea prin reprezentanții desemnați, la activitățile de  informare 

și publicitate  a proiectului cu respectarea cerințelor finanțatorului 

cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală.   

           8. Audit financiar 
Valoare estimată:0,00 lei inclusiv TVA  

   Punerea la dispoziție a auditorului documente și date necesare 

auditării proiectului. 

           9. Evaluare finală   
Valoare estimată: 0,00 lei; 

La finalizarea implementării proiectului se vor desfășura 

activitățile de evaluare finală care includ: 

- Încadrarea în bugetul proiectului 

- Încadrarea în calendarul activităților 

- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 

-     Atingerea indicatorilor de proiect stabiliți în Cererea de 

finanțare.  

Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi 

monitorizare. 

Partener 4 

Spitalul Județean 

de Urgență Alba 

Iulia  

            I. Activități derulate până la depunerea  cererii de finanțare 

         Participarea la elaborarea cererii de finanțare - punerea la 

dispoziţia solicitantului a documentelor aferente Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, anexe la cererea de finanţare                  

 Valoare estimată: 0,00 lei 

            II. Activități ulterioare semnării contractului de finanțare 

             1.   Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o ședință de 

lansare a proiectului la care va participa  reprezentanții celor 4 parteneri. 

Se vor prezenta obiectivele proiectului, activitățile și responsabilii de 

activități împreună cu calendarul de realizare a activităților, bugetul 

proiectului. Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele 

materiale alocate: spațiul de desfășurare a activității, birotica necesare și 

tehnica de calcul. Se va constitui un comitet de coordonare și 

monitorizare format din 5 membri, 2 din partea partenerului 1 UAT 

Oraș Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 2 Unitatea Medico-Socială 

Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 3 UAT Județul Alba și 1 din 

partea partenerului 4 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Valoare estimată: 0,00 lei 

          5. Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe; 

     - Punerea la dispoziția proiectului spațiile în care își desfășoară 

activitatea, conform prevederilor Ghidului Specific (secț.4.2, punctul 

19) 

      - Participarea prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea 

modului de execuție a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de 

parteneriat, în vederea asigurării unor condiții optime de implementare a 

proiectului. 

Valoare estimată: 0,00 lei 

           7.  Informare și publicitate 

    - Participarea prin reprezentanții desemnați, la activitățile de  

informare și publicitate  a proiectului cu respectarea cerințelor 

finanțatorului cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală.   

Valoare estimată: 0,00 lei 

           9. Evaluare finală 

- Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi 

monitorizare 

   Valoare estimată: 0,00 lei 



(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia de 2% la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat  

(Partener 1) 

UAT Orașul Ocna Mureș 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile – 79.874,19 lei,       

( respectiv 1,60% )inclusiv TVA  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 746.246,15 

lei,  ( respectiv 79,83%) inclusiv TVA 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- 

826.120,34 lei,( respectiv 13,91 %) inclusiv TVA   

Partener 2 –  Unitatea 

Medico- Socială Ocna Mureș 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA – 

0,00 lei-0% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv 

TVA- 0,00 lei- 0% 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- inclusiv 

TVA -0,00 lei-0 % 

Partener 3- 

 UAT Județul Alba                                                           

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- 20.181,17 lei, 

(respectiv 0,40 %) inclusiv TVA 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 188.547,97 

lei, ( respectiv, 20,17%) inclusiv TVA 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- 

208,729,14 lei,( respectiv 3,52 %.) inclusiv TVA 

Partener 4                                               

Spitalul Județean de Urgență         

Alba Iulia                                                   

 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA – 

0,00 lei-0% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv 

TVA- 0,00 lei- 0% 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- inclusiv 

TVA -0,00 lei-0 % 

(3) Plăţile  

 Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în acordul de 

parteneriat prevederi precum următoarele: 

 a.) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerii vor depune la liderul de 

parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de 

parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de 

acesta;            -Nu este cazul 

 b.) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către 

OI/autoritatea de management
3
, iar autoritatea de management virează, după efectuarea 

verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de 

parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare 

activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) şi (2) din 

acordul de parteneriat. 

 c.) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu 

sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării 

valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor 

acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare
4
. 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează 

la data la care  Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea 

                                                 
 

3
 A se vedea art. 35 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 

 
4
 A se vedea art. 8 alin. 1 din OUG nr. 40/2015. 



perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de 

valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 

oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 

cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 

contractelor de achiziţie. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management / Organismul intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de 

management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele 

de progres etc., conform prevederilor contractuale şi procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor 

proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele 

contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit 

adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate 

până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 

proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene 

constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 

proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul 

de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, liderul de 

parteneriat şi partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din 

sumele solicitate la rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 

căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de 

către Autoritatea de management. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3 şi 4  

 

   Art. 6.  Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3 şi 4  
(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 3-UAT Județul Alba  sunt eligibile în acelaşi fel ca 

şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii 

din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 

fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul 

de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea 

solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3 şi 4  

(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în 

vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării 

durabile, informării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii. 



(2) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 

verificare.-Nu este cazul 

(3) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. - Nu este cazul 

(4) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.  

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia AM/OI, sau oricărui alt organism naţional 

sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile 

lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.  

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligaţiă să 

acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la 

sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele 

solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în 

format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită 

verificarea lor. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(8) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 

conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 

indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, partenerii răspund proporţional 

sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată. 

(9) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată 

nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 

conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea 

Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

(11) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia auditorului financiar independent si 

autorizat în condiţiile legii toate documentele si/sau informaţiile solicitate si să asigure toate 

condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(12) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 

activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel 

puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare. 

(13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 

solidar cu liderul de proiect. 

(14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările şi titlurile de creanţă se 

emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 

nereguli, conform legislaţiei în vigoare. 

(15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanţă au obligaţia restituirii sumelor 

cuprinse în acestea şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(16)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat 

şi partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(17) Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 

restituire menţionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 Art. 8. Achiziţii publice  

 (1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului cu 

respectarea     legislaţiei   în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor 

emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate. 

  Art. 9. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 

construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a 

mijloacelor de transport în comun, dacă va fi cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat 



finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare 

şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 

acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun( 

dacă va fi cazul) etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate 

raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a 

mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de 

desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au 

obligaţia  să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice 

formă  obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin POR 2014-2020, pe o 

perioadă de 5 ani de la data efectuării plăţii finale. De asemenea, părţile au obligaţia respectării 

prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării 

proiectului. 

 Art. 10. Confidenţialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să 

utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 

Acord de Parteneriat.  

 Art. 11. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi 

valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.   

 Art. 12. Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în număr de 5 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 

original pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături  

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

VINŢELER Silviu  

Primar 

Oraşul Ocna Mureş  

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2                                        OPREA Daciana  

Director  

Unitatea Medico-socială Ocna Mureş  

Semnătura            Data şi locul 

semnării  

 

Partener 3 DUMITREL Ion  

Preşedinte 

Consiliul Judeţean Alba                   

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 4   COŞARCĂ Nicoleta 

Manager 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia                                                                                

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat 

între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș,  UAT Judeţul Alba 

și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării Proiectului „Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

 

 

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, infrastructura de   

sănătate publică ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o 

prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate, dar și de echiparea cu utilități și servicii 

publice de interes general la nivelul întregului județ în cadrul parteneriatelor teritoriale realizate. 

În acest context, în lista de priorităţi pentru completarea infrastructurii de sănătate figurează şi 

reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș. 

Astfel, reabilitarea clădirii spitalului oraşului Ocna Mureș, prin creșterea eficienței 

energetice, se consideră oportună pentru accesarea unei finanţări din fonduri structurale prin 

depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.  

Obiectivul general al investiţiei propuse „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” îl reprezintă satisfacerea cerințelor de consum și a 

exigențelor de calitate impuse de normele interne și europene și vizează prin lucrările de 

intervenție: 

- reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse 

convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- reducerea cosumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen 

lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare; 

- executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să 

asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.   

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 

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

finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de faţă 

UAT Oraşul Ocna Mureș – proprietar,  al clădirii obiect al proiectului, în calitate de solicitant, 

UAT Judeţul Alba proprietar etaj I, conform extras CF nr.76437-C1-U4 – în calitate de partener, 

Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, ocupant în calitate de partener și Spitalul Județean de 

Urgență Alba –în calitate de partener aflată în subordinea UAT Județul Alba.  Prin încheierea 

Acordului se stabilesc atât roluri şi responsabilităţi în implementarea activităţilor proiectului, cât 

şi contribuţiile financiare ale partenerilor. Acordul ce va fi încheiat este anexă obligatorie la 

depunerea cererii de finanţare şi respectă prevederile din Modelul G – Acordul de parteneriat din 

cadrul Ghidului specific.  

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către 

UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș” vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii 



de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, 

activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, respectiv va 

asigura cofinanțarea cheltuielilor totale  ale proiectului în valoare de 208.729,14 lei (inclusiv 

TVA), transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Oraşul Ocna Mureș, care va 

gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  

Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 91 alin.1 

lit. d şi e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 91 alin.6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobarea 

Consiliului Judeţean Alba Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna 

Mureș – lider de proiect (partener 1), Unitatea Medico Socială Ocna Mureș(partener 2),  UAT 

Judeţul Alba – (partener 3 ) și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia( partener 4), în vederea 

implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc 

Ocna Mureș”.     
 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Serviciul accesare şi coordonare proiecte 

Nr. 15978 / 04.09.2017 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat 

între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș,  UAT Judeţul Alba 

și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării Proiectului „Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

 

 

 

În cadrul Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, asigurarea 

infrastructurii şi a furnizării serviciilor sociale, de educaţie şi de sănătate este unul dintre sub-

obiectivele incluse în Obiectivul prioritar 2.2. Echiparea cu utilităţi şi servicii publice de interes 

general în condiţii de protecţie a mediului şi utilizare eficientă a resurselor, în scopul creşterii 

atractivităţii şi funcţionalităţii teritoriului. Una din priorităţile identificate în completarea 

infrastructurii de sănătate în vederea asigurării unui act medical de calitate, vizează 

reabilitare/modernizare infrastructură de sănătate existentă  în oraşul Ocna Mureș. 

Obiectivul general al investiţiei propuse „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului orășenesc Ocna Mureș” vizează reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii 

consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

inclusiv reducerea consumului anual specific de căldură și asigurarea confortului ocupanților la 

costuri cât mai scăzute în exploatare.         

Clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș este amplasat pe str. Axente Sever, la nr.43A, 

dat în folosință în anul 1982, din punct de vedere arhitectural se compune din: subsol, parter și 

patru etaje. În cursul existenței construcția a suferit lucrări periodice de întreținere și reparații 

locale, fără a beneficia de lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a 

clădirii. Din acest considerent, se impune reabilitarea termică, ceea ce ar duce la creșterea 

gradului de confort al pacienților, respectiv la reducerea costurilor cu exploatare a spitalului, cât 

și încadrarea unității spitalicești în normele tehnice actuale și clasele de performanță energetică 

specificate de legislația în vigoare.( Directiva UE/31/2010 privind performanța energetică a 

clădirilor). 

În prezent în spațiile situate la etajul al treilea și al patrulea al clădirii Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș, funcționează și își desfășoară activitatea  Unitatea Medico Socială Ocna 

Mureș, instituție publică specializată cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 

Local al Orașului Ocna Mureș. 

În realizarea obiectivului propus, se consideră oportună accesarea unei finanţări din 

fonduri structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, deschis în perioada 27 februarie 2017 – 4 septembrie 2017.  

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 

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

finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de 



faţă UAT Oraşul Ocna Mureș – proprietar al clădirii obiect al proiectului, în calitate de solicitant, 

Unitatea Medico Socială Ocna Mureș în calitate de ocupant,  UAT Judeţul Alba proprietar, 

conform extras CF 76437-C1-U4 și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia aflat în subordinea 

Consiliului Județean Alba.  Prin încheierea Acordului de parteneriat se stabilesc atât roluri şi 

responsabilităţi în implementarea activităţilor proiectului, cât şi contribuţiile financiare ale 

partenerilor. Acordul ce va fi încheiat este anexă obligatorie la depunerea cererii de finanţare şi 

respectă prevederile din Modelul G – Acordul de parteneriat din cadrul Ghidului specific.  

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către 

UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „ Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

orășenesc Ocna Mureș” vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii 

de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, 

activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, respectiv 

asigurarea cofinanţării cheltuielilor totale ale proiectului în valoare de 208.729,14 lei inclusiv 

TVA, pe bază de documente justificative, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, 

UAT Oraşul Ocna Mureș, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare.    

 

Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba Acordul 

de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș – lider de proiect (partener 1), 

Unitatea Medico Socială Ocna Mureș (partener 2), UAT Judeţul Alba – (partener 3) și Spitalul 

Județean de Urgență Alba Iulia (partener 4) , în vederea implementării proiectului „Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”.     
 

 

DIRECTOR EXECUTIV,     ŞEF SERVICIU, 

Marian Florin AITAI      Lenica BUCUR 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT 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 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- 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;   

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. 

 

                                                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 282 

Alba Iulia, 4 septembrie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr.  282/4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE 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 

 

 

 În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, domeniul sănătăţii 

publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate 

asigurarea serviciilor medicale de calitate. În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului 

Judeţean Alba figurează reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în judeţul 

Alba, în cazul de faţă clădirea spitalului din oraşul Ocna Mureș.  

În realizarea acestui obiectiv, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri 

structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.  

Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI prevede ca anexă obligatorie la depunerea 

cererii de finanţare “Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI sau 

PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei 

propuse a fi realizată prin proiect”.  

În vederea pregătirii cererii de finanţare pentru a fi depusă în cadrul apelului deschis în 

perioada 28 februarie 2017 – 4 octombrie 2017 au fost parcurse mai multe etape, astfel încât 

documentaţia tehnico-economică elaborată să corespundă tipurilor de activităţi pe care le 

finanţează acest program. Prin urmare, prin cererea de finanţare se vor solicita fonduri pentru 

realizarea următoarelor intervenţii:  

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:  

- Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o 

grosime de 20 cm;   

- 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 25 cm;  

 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum: 

- Înlocuirea cazanului/cazanelor din centrala termică proprie, în scopul creşterii 

randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2;  

- Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;  

- Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;  

- Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum.  

 

Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri:  

- Reabilitarea instalației de iluminat;  

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.  

 



Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:  

Reabilitarea termică a clădirii are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse 

convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual 

specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 149 kWh/m²an, în condiții de eficiență 

economică și în condițiile păstrării valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în 

mediul urban a anvelopei clădirilor publice. 

 

Corelat cu intervenţiile propuse, principalii indicatori tehnico economici ai investiţiei 

sunt: 

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. 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 

 

 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 și UAT Județul Alba 

 2 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei 

 100 % din totalul costurilor neeligibile ale investiţiei. 

 

Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  ale art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului 

Judeţean Alba documentaţia tehnico-economică – faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii “ Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc 

Ocna Mureș ”.     

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete  

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 

Nr. 15979 / 04.09.2017 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

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 

 

 

 

  Domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar în Strategia de dezvoltare a Judeţului 

Alba pe perioada 2014-2020. Prin urmare, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale 

aflate în judeţul Alba, în cazul de faţă reabilitarea clădirii spitalului din oraşul Ocna Mureș poate 

fi considerată o prioritate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului medical în judeţul Alba. 

Clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș este amplasat pe str. Axente Sever, la nr.43A, 

dat în folosință în anul 1982, din punct de vedere arhitectural se compune din: subsol, parter și 

patru etaje. Conform extrasului CF nr.76437-C1-U4, etajul unu, în suprafață utilă de 593 mp, 

este în proprietatea UAT Județul Alba. În cursul existenței construcția a suferit lucrări periodice 

de întreținere și reparații locale, fără a beneficia de lucrări de intervenție privind creșterea 

performanței energetice a clădirii. Din acest considerent, se impune reabilitarea termică, ceea ce 

ar duce la creșterea gradului de confort al pacienților, respectiv la reducerea costurilor cu 

exploatare a spitalului, cât și încadrarea unității spitalicești în normele tehnice actuale și clasele 

de performanță energetică specificate de legislația în vigoare 

În prezent în spațiile situate la etajul al treilea și al patrulea al clădirii Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș, funcționează și își desfășoară activitatea  Unitatea Medico Socială Ocna 

Mureș, instituție publică specializată cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 

Local al Orașului Ocna Mureș. 

            Clădirea propusă pentru creşterea eficienţei energetice prin realizarea măsurilor de 

intervenție dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor, a primit avizul Ministerului 

Sănătății nr.7412 din 27 iulie 2017, privind oportunitatea realizării lucrărilor investiționale.  

Prin documentaţia tehnică elaborată de către S.C. KLEVER SISTEM S.R.L., privind 

“Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”, se propun a fi 

executate următoarele tipuri de lucrări: 

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:  

- Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o 

grosime de 20 cm;   

- 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 25 cm;  

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum: 

- Înlocuirea cazanului/cazanelor din centrala termică proprie, în scopul creşterii 

randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2;  

- Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;  

- Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;  

- Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum.   

Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri:  



- Reabilitarea instalației de iluminat;  

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.   

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: Toate aceste lucrări sunt 

menite să sporească eficiența energetică a spitalului în ansamblu. 

   Valoarea totală estimată  a lucrărilor de intervenţie, este de  5.937.561,88 lei cu TVA 

inclus, din care construcții-montaj(C+M) este de 4.100.697,16 lei cu TVA inclus.               

Durata de execuţie a lucrărilor estimata de către proiectant este de 24 luni. 

În realizarea acestui obiectiv, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri 

structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.  

Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI prevede ca anexă obligatorie la depunerea 

cererii de finanţare “Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI ) şi 

a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse 

a fi realizată prin proiect”.  

Considerăm ca investiția este oportună, întrucât clădirea spitalului din oraşul Ocna Mureș 

nu a beneficiat până în prezent de măsuri de eficientizare la nivel energetic si termic. 

Eficientizarea energetică si termică a clădirilor pentru îngrijirea sănătăţii şi in general a clădirilor 

instituțiilor publice, este deosebit de importantă deoarece prin implementarea acestor măsuri se 

obțin economii energetice importante, fapt ce duce la costuri in exploatare reduse in condițiile 

unui confort şi siguranţă în exploatare sporite. 

Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba 

documentaţia tehnico-economică – faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                   ŞEF SERVICIU, 

      Marian Florin AITAI              Cornelia FĂGĂDAR 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul 

Industrial Cugir” SA 

-  raportul de specialitate nr. 15985 din 4 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 46/17 februarie 2017  a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, înregistrată 

la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 2866/17 februarie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27 

octombrie 2016 privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Parcul Industrial Cugir SA și aprobarea contractului de mandat 

care va fi încheiat cu reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea Parcul Industrial Cugir SA; 

Având în vedere prevederile: 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice; 

  - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 2013 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările 

și 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 acordă mandat special doamnei Găiseanu Dana – reprezentantul Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru a 

aproba Planul de afaceri al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  doamna 

Găiseanu Dana – reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Societății Parcul Industrial Cugir SA, doamnei Dana 

GĂISEANU, Direcţiei dezvoltare și bugete, Direcției juridice şi relații publice și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 283 

Alba Iulia, 4 septembrie 2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special,   

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor  

la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

      

Parcurile industriale reprezintă o infrastructură de afaceri, un element cheie în 

dezvoltarea economică a judeţului. În acest sens investiţiile în aceste parcuri răspund nevoilor 

agenţilor economici şi conduc la dezvoltarea activităţilor economice, beneficiar fiind 

comunitatea locală. 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA a elaborat un Plan de afaceri care prezintă 

situația activelor deținute și gradul de ocuparea al acestora, descrierea și analiza obiectivelor de 

investiții pentru perioada următoare, precum și proiecțiile financiare pentru obiectivele de 

investiții vizate.  

Direcțiile de dezvoltare ale Societății „Parcul Industrial Cugir” SA prezentate atât în 

planul de afaceri, cât și în planul de administrare al societății, vor sta la baza deciziilor 

investiționale pe care Consiliul Județean Alba și le va asuma în calitate de acționar unic. 

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, consiliul 

judeţean exercită în numele judeţului prin reprezentantul său toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţile comerciale sau regii autonome, în 

condiţiile legii.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205 din 27 octombrie 2016 a fost 

desemnat reprezentantul Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

„Parcul Industrial Cugir” SA și a fost aprobat contractul de mandat. Ca urmarea a acestei 

hotărâri se impune acordarea unui mandat special doamnei GĂISEANU Dana, reprezentantul  

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea Planului de afaceri 

înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2866/17 februarie 2017. 

Având în vedere aspectele prezentate, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 283  

din 4 septembrie 2017. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr.15985/04.09.2017 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special,   

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor  

la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

 

 

Prin adresa nr.46/17.02.2017 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub 

nr. 2866/17.02.2017 Societatea „Parcul Industrial Cugir”SA prezintă Consiliului Județean 

Alba, Planul de afaceri al societății ce prezintă situația activelor deținute și gradul de ocuparea 

al acestora, descrierea și analiza obiectivelor de investiții pentru perioada următoare precum și 

proiecțiile financiare pentru obiectivele de investiții vizate. 

Lucrările prevăzute a se realiza sunt de modernizare a unor obiective de pe platforma 

parcului industrial, lucrări necesare bunei desfășurării a activității agenților economici. Pentru 

finanțarea acestor lucrări societatea va utiliza resurse proprii, credite bancare și aport de capital. 

Conform Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, consiliul judeţean 

exercită în numele judeţului prin reprezentantul său toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţile comerciale sau regii autonome, în 

condiţiile legii.  

Ca urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.205/27.10.2016 privind înlocuirea 

reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parcul 

Industrial Cugir SA și aprobarea contractului de mandat se impune  acordarea unui mandat 

special doamnei Găiseanu Dana, reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor, pentru aprobarea  Planului de afaceri al Parcului Industrial Cugir SA. 

Având în vedere cele expuse prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.     

283/04.09.2017, privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Parcul Industrial Cugir” SA. 

 

Director executiv, 

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Marian AITAI 

 

 

 

































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrare, Comunei Sîntimbru prin Consiliul 

Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - 

Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate 

în intravilanul satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în 

vederea realizării unor lucrări de modernizare 

 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea predării temporare în 

administrare, Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din 

drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş 

- limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de 

acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare; 

 - raportul de specialitate nr. 16052 din 4 septembrie 2017 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 7088/4 septembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Sîntimbru, 

înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 15997/4 septembrie 2017 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sîntimbru  nr. 85/31 august 2017 privind 

încuviințarea cererii adresate Județului Alba prin Consiliul Județean Alba pentru aprobarea 

preluării temporare în administrarea Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei 

Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare 

comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1  lit. c și art. 91 alin. 4  lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22  și art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 predarea temporară în administrare, Comunei Sîntimbru prin Consiliul 

Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - 

Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul 

satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor 

lucrări de modernizare, tronsoane identificate conform anexei -  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la proiectul de investiție 

„Modernizare trotuare, rigole, accese şi zone verzi în comuna Sîntimbru, DJ 107 B”. 

Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare, tronsoanele din drumul județean 

menționate în anexă, se retransmit Consiliului Județean Alba.  



Art. 4. Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa se face 

pe bază de protocol încheiat între cele două autorități publice locale. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului, 

Direcţia dezvoltare şi bugete  și al Direcției juridică şi relații publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, comunei 

Sântimbru, Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 284 

Alba Iulia,  4 septembrie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre a   

Consiliului Județean Alba nr. 284 din 4 septembrie 2017  

 

 

 

 

 

Datele de identificare a tronsoanelor de drum din 

DJ 107B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi –  

Roşia de Secaş - limita județul Sibiu care se predă temporar în administrare,  

Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru 

  

 

 

 

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu 

- Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia 

de Secaş - limita județul Sibiu 

Intravilan localitatea Sîntimbru 0+088-2+460 2,372  

Intravilan localitatea Galtiu 2+580-3+105 0,525 

Intravilan localitatea Coşlariu 5+001-6+294 1,293 

Total 4,190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare, Comunei 

Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean 

DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita 

județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de 

acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare 
 

 

 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță 

cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului 

Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea 

circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii, 

precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.  

Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu 

străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - 

Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - Limita jud. Sibiu. Conform inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, drumul județean DJ 107B: DN1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu se află 

cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 47, având lungimea de 22 km. 

Prin Hotărârea nr. 85/31 august 2017 comuna Sântimbru solicită preluarea temporară în 

administrarea a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare 

traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare. 

Străzile principale din localitățile Sântimbru, Galtiu și Coșlariu, care se suprapun pe 

drumul județean DJ 107B, asigură accesul localnicilor spre centru localităților, respectiv spre 

obiectivele sociale, administrative, culturale – școală, dispensar medical, cămin cultural, 

magazine, biserici, stații de autobuz etc și, de asemenea, asigură legătura rutieră directă sau 

indirectă cu drumurile naționale DN1 (localitatea Sîntimbru și Galtiu)  și DN 14 B (localitatea 

Coșlariu) drumuri care fac legătura rutieră dintre Alba Iulia - Aiud - Blaj. 

Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit al drumului județean DJ 

107B, respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitățile mai sus menționate, 

denotă o degradare continuă, care în pofida lucrărilor de întreținere executate de administratorii 

străzilor nu satisfac condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere și pietonale 

impuse de normele naționale și internaționale în vigoare. 

Față de cele expuse mai sus propun darea temporară în administrarea a tronsoanelor din 

drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş 

- limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare traversate de acest drum, în 

vederea realizării unor lucrări de modernizare. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 

alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 284 din  4 septembrie 2017. 

 

  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 16052 /04.09.2017  

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare, Comunei 

Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean 

DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita 

județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de 

acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare 

 

 

 

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului 

judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c) reşedinţe de comună. 

Prin adresa nr. 7088/4 septembrie 2017 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba sub nr. 15997/4 septembrie 2017, Consiliul Local al comunei Sîntimbru solicită prin 

Hotărârea nr. 85/31 august 2017 preluarea temporară în administrarea a tronsoanelor din 

drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de 

Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare traversate de acest drum, 

în vederea realizării unor lucrări de modernizare. Prin aceiași adresă este comunicat și  grafic 

general de realizare a investiției. 

Conform art. 11 alin 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, „Drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi 

păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când 

traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi.”, în consecință tronsoanele de drum județean 

care traversează intravilanul localităților aparținătoare comunei Sîntimbru își păstrează categoria 

funcțională de drum județean, dar, în același timp servesc ca şi stradă. 

În conformitate cu art. 22
1
 alin. 3 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „Pentru realizarea de lucrări 

de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi 

preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea 

acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul Local al comunei Sîntimbru poate 

prelua în administrare, temporar, tronsoanele din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - 

Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul 

satelor aparținătoare traversate de acest drum în vederea realizării unor lucrări de modernizare.  

Tronsoanele de drum județean care se predau temporar Consiliului Local Sîntimbru sunt: 

1. Intravilanul localității Sîntimbru, tronsonul cuprins între km 0+088 - 2+460 respectiv 

2,372 km; 

2. Intravilanul localității Galtiu, tronsonul cuprins între km 2+580-3+105 respectiv 

0,525 km; 

3. Intravilanul localității Coşlariu, tronsonul cuprins între km 5+001-6+294 respectiv 

1,293 km. 



 Conform prevederilor art. 22
1
 alin. 4 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Sîntimbru are 

obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună 

restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de 

proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul 

prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 

modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 

amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din 

punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului; să 

prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuţie a 

lucrărilor şi obligaţiile în vederea realizării.  

Conform prevederilor art. 22
1
 alin. 8 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a 

lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei 

publice locale de care au aparţinut.”, după recepția finală a  lucrărilor de reabilitare și 

modernizare a tronsoanelor de drum județean identificate mai sus, aceste tronsoane vor reveni 

Consiliului Județean Alba. 

Proiectul de hotărâre este inițiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi 

a prevederilor art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  

judeţului. 

 

 

 

 

 

             DIRECTOR EXECUTIV, 

       Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian Neag 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA - cel mai cunoscut județ în 

voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul 

feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj,  

aferent anului competiţional 2017-2018 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării 

Programului sportiv „ALBA- cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul 

și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv 

Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018;  

- raportul de specialitate nr. 16007 din 4 septembrie 2017, comun, al Direcţiei 

gestionarea patrimoniului şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 573 din 30 august 2017 a Clubului Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj 

înregistrată  la registratura Consiliului Judetean Alba cu  nr. 15764 din 30 august 2017;  

- raportul nr. 15924/2017 al Comisiei de verificare a documentaţiilor de finanţare depuse 

de către solicitanţi în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017, privind 

eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor în legislaţia naţională în vigoare şi în 

Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017, a cererii de finanţare depuse de 

către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/2017 privind aprobarea bugetului general 

al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a contractului - 

cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

Având în vedere prevederile: 

 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

cu modificările și 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  

 

 

 

 



 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „ALBA - cel mai cunoscut județ în 

voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul 

feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 

2017-2018, în sumă de 2.000.000 lei, conform anexei  la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Clubului Sportiv 

Municipal Volei Alba-Blaj, Direcției juridice și relații publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.               

                             

    

 

      CONSILIERI JUDEŢENI,      

 

      CETERAŞ Marius                                                                        AVIZAT, 

                

      RADU Călin                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                  

      CHERECHEŞ Dan Ioan                                         Vasile BUMBU 

 

      SANDEA Dorin Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 285 

Alba Iulia, 4 septembrie 2017              

http://www.cjalba.ro/
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA - cel 

mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din 

Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei 

Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018 

 

 

Sportul este definit de toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare 

organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, 

să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de 

orice nivel. Practicarea sportului are implicații directe asupra dezvoltării abilităților sociale și 

fizice, a spiritului de echipă, performanței fizice și dezvoltării caracterului. 

   Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și 

Sportului prevede că „O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și 

performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”. 

 Crearea unui cadru legal coerent pentru finanțarea de către autoritățile administrației 

publice locale a programelor sportive a fost posibilă datorită modificările aduse Legii educației 

fizice și sportului nr. 69/2000 de către O.U.G. nr. 38/2017. Astfel, prin hotărâre a autorităţilor 

deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru 

finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept public și privat înființate pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale. De asemenea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei 

publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive 

desfășurate în raza județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură de sport, federațiile 

sportive naționale, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar 

Județean Alba, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.  

De asemenea, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale 

se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 

cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 a fost aprobat 

Regulamentul privind condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a 

contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării. 

Urmare a a acestei hotărâri, a fost depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba-

Blaj, în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/2017, cererea de finanțare a 

programelor sportive aferente anului sportiv 2017-2018, nr. 573/2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Judetean Alba cu nr. 15764/2017. În urma verificării documentaţiei depuse de către 

solicitant, s-a constatat că solicitantul se încadrează în prevederile Regulamentului privind 

condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și că a depus documentele 

care să ateste îndeplinirea condițiilor și criteriilor de eligibilitate. 

 Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de 

hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi 

cetăţenilor, în condiţiile legii, propunem proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 285 din  4 

septembrie 2017.  

 

 CONSILIERI JUDEŢENI, 

 

   CETERAŞ Marius                            …………………………. 

 

         RADU Călin      …………………………. 

 

        CHERECHEŞ Dan Ioan  …………………………. 

 

     SANDEA Dorin Gheorghe  ………………………….  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția Gestionarea Patrimoniului  

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Nr. 16007/04.09.2017 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA - cel 

mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din 

Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei 

Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018 

 

 Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice sprijină sportul pentru 

toţi şi sportul de performanță şi asigură condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 

educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  

 De asemenea, art. 69 din același act normativ prevede la alin. 1 că ”Structurile sportive 

fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de 

sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. 

Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi 

organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz, iar la alin. 2 că ”Contractul va 

cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi 

de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi 

naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor 

astfel primite şi controlul financiar se fac în condiţiile legii.” 

 În Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și 

Sportului se prevede că ”O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și 

performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 a fost aprobat Regulamentul 

privind condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și contractul - cadru 

încheiat cu beneficiarii finanțării, denumit în continuare Regulamentul. 

Astfel, a fost depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj, în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 265/2017, documentația de solicitare a finanțării programului 

sportiv ALBA- cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ- primul și unicul oraș 

din Transilvania campion în voleiul feminin românesc” aferente anului competițional 2017-2018, 

cu nr. 573/2017 și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 15764/2017. 

Aceasta a fost verificată de către o comisie a cărei constituire a fost aprobată prin dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr.555/2017, rezultând un raport privind eligibilitatea, 

completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în Regulamentul 

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive aprobat prin HCJ 

nr.265/2017, a cererii de finanțare depuse de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj, 

anexă la prezentul raport de specialitate. 

Conform Raportului privind eligibilitatea, completitudinea și încadrarea cheltuielilor în 

legislația națională în vigoare și în Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive aprobat prin HCJ nr.265/2017, a cererii de finanțare depuse de 

către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj, întocmit de către Comisia de verificare a 

documentațiilor depuse de către solicitanți înregistrat cu nr. 15924/ 01.09.2017, se supun spre 

aprobare activitățile, tipurile de participanți, categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, 

precum și obiectivele asumate în cadrul contractului. 

  Având în vedere cele prezentate, considerăm că Proiectul de hotărâre cu privire la 

alocarea din bugetul local al Judeţului Alba a sumei de 2.000.000 lei pentru finanțarea 

programelor sportive ale Clubului Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj aferente anului 

competiţional 2017-2018, întruneşte cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi aprobat. 

Din considerentele arătate, propunem a se aproba proiectul de hotărâre în forma 

prezentată.  

                   Director executiv,    Director executiv, 

                       Ioan BODEA            Marian Florin AITAI 
Redactat: Sorina Oprean 
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PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba   

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii,  pe anul 2017 

 

       Consiliul Județean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna septembrie 2017; 

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017. 

- raportul de specialitate nr. 15665/4 septembrie 2017 al Direcției dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. ABG_STZ_13057/2017 privind modificarea repartizării pe trimestre a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare pe anul 2017; 

     Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 

martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

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 rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 

martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

431.994,05  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

280.540,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se 

stabileşte în sumă de 214.469,56 mii lei. 

                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 66.071,27 mii lei. 

 3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 172.925,76 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



               (2) Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 159.702,81 mii 

lei. 

                (3) Bugetul instituțiilor publice  şi activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 13.222,95 mii lei. 

   4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se stabilesc 

în sumă de 32.397,96  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

   5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 9. Cheltuielile, rectificate pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea”, 

pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 620,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 10. (1) Cheltuielile rectificate  pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat 

– învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 11.646,70 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2)  Repartizarea sumei de 11.646,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.761,37 mii lei, 

conform anexei 10 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.706,51 mii lei,  conform anexei 10 „b” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

- Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul 

de masă  suma de  5.178,82 mii lei, conform anexei 10 „c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

7. Alineatele  1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă 

de 12.863,00 mii lei. 

              (2)  Repartizarea transferurilor  din bugetul local pe unităţi de sănătate publică 

este următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        12.378,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                    425,00 mii lei 

8. Alineatul 3 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 14. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative pe anul 2017 pentru 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr.11 „a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

9. Alineatele 1 și 2 ale articolul 19 se modifică si vor avea următorul cuprins: 

Art. 19. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, rectificat  pe anul 2017 se stabilește în sumă de 2.204,27 mii lei , în structura prevăzută 

în anexa nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, 

rectificat pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 13 „aˮ și nr. 13„b”  - părţi integrante ale prezentei 

hotărâri. 

10. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 119.291,00 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     11. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 22. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2017, se 

stabilesc în sumă de 22.458,30 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

12. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 23. Cheltuielile rectificate pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 135,00 mii lei. 

           13. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa 16 a și vor 

avea următorul cuprins: 



    Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în 

sumă de 23.319,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

                         (2)  Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din 

bugetul local al Județului Alba, rectificat,  potrivit anexei  16 „a” 

14. Alineatele 1 și 2 ale articolului 25 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 25. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Turism” pe anul 2017,  se stabilesc 

în sumă de 290,43  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.17 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

              (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2017, 

rectificat  potrivit   anexei  nr.17 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

15. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 27.  Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, rectificată pe anul 2017  în 

structura prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

16. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  147.732,99 mii lei  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

17. Alineatele  1 și 3 ale articolului 34 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.325,27 mii lei  în structura prevăzută în anexa 

nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului Național al 

Unirii, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

18. Alineatele  1 și 3 ale articolului 35 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de 

Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.223,67 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia pe anul 2017, potrivit anexei nr. 27 „a”- parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

19. Alineatul 3 al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 36. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba Iulia, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 28„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

20. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art.39 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017, în structura prevăzută în anexa nr. 

30 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. 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, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

Înregistrat cu nr. 276 

Alba Iulia, 4 septembrie 2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba,  a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale și a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. 

Având în vedere fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, a ordonatorilor terţiari de credite, la  partea de venituri se are în vedere 

suplimentarea cu sumele reprezentând subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020, iar la partea de cheltuieli rectificarea 

este realizată pentru Consiliului Judeţean Alba,  activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, Activitatea 

Sănătate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, „Alte acţiuni în 

domeniul culturii, recreerii şi religiei”, activitatea „Protecţia mediului”, „Acţiuni generale 

economice” activitatea „Turism” „Activitatea Transporturi”, bugetul Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia, bugetul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, bugetul Muzeului Național 

al Unirii Alba Iulia, precum și în programele de activități pe anul 2017 ale Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși 

Prichindel Alba Iulia și ale Centrului de Cultură Augustin Bena Alba. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 276 din 4 septembrie 2017 privind 

rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017. 
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ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr.15665/04.09.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al  Judeţului 

Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017 

 

Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, şi a 

bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2017 prezentata in anexele la prezentul proiect de hotărâre este realizată în conformitate cu  

dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea, administrarea şi 

utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 

precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite. 

Urmare a finalizării în anul precedent a fazei I a proiectulului Sistem de  management 

Integrat al Deseurilor in judetul Alba, a efectuarii platilor aferente fazei II a aceluiasi proiect cu 

finanțare externă nerambursabilă(FEN) postaderare precum  și a procesării de către autoritatea de 

management a cererilor de rambursare, la  partea de venituri se vor  suplimenta cu sume 

reprezentand subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de 

programare 2014 - 2020, cod indicator 42.02.69 cu 2.390,47 mii lei. 

Având în vedere cele de mai sus, urmare a fundamentărilor compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari de credite, propunerea 

de rectificare, la partea de cheltuieli, este realizată pentru bugetul Consiliului Judeţean Alba,  

activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special”, Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta „Unirea” Alba, Activitatea Sanatate, Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba, „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, activitatea 

„Protecţia mediului”, „Acţiuni generale economice” activitatea „Turism” „Activitatea 

Transporturi”.  

Totodată, pe baza notelor de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, a 

Serviciului pentru implementare a Programului Alba –Romania 100, a Compartimentului Arii 

Protejate, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  și a Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia, se  propun modificări în lista de investiţii pe anul 2017 iar in baza 

notei de fundamentare a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia se modifică Programul 

activităților cultural – educative pe anul 2017. 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017, se rectifică în sensul suplimentarii atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli cu suma de 4.772,28 mii lei. Rectificarea vizează suplimentarea veniturilor din 

contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate, din contractele încheiate cu 

Direcțiile  de Sănătate Publică, a subvențiilor din bugetul Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate  şi a subvențiilor alocate din bugetul local al județului pentru finanțarea 

cheltuielilor curente şi de capital. 

Ca urmare, se propun modificări în bugetele aprobate pe anul 2017 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgență Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși 

Prichindel Alba Iulia precum și în programele de activități pe anul 2017 ale Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia și ale Centrului de Cultură Augustin 

Bena Alba. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 276 din 4  septembrie 2017. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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