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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia” în vederea finanţării acestuia 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 şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea finanţării acestuia 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 şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare 

energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea finanţării acestuia 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 şi a cheltuielilor legate de 

proiect; 

- raportul de specialitate nr. 21239 din 15 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-

2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3288/27.12.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

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

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

de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 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; 

- 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, 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 Proiectul „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia”, în vederea finanţării acestuia 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, nr. apelului de proiecte 

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

Art. 2. Acordul de parteneriat nr. 9715/8273/25 mai 2017 încheiat între Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia – lider de proiect şi UAT Judeţul Alba – partener în vederea implementării 

proiectului menţionat la art.1, acord aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 167 

din 24 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba, rămâne nemodificat.   

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, în cuantum de 15350482,84 lei (inclusiv TVA). 

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 281641,12 lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului „Reabilitare 

energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”.  

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al judeţului Alba. 

 Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Se împuterniceşte Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – doamna 

Coşarcă Nicoleta, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – în calitate de lider de proiect şi al partenerului UAT Judeţul 

Alba.  

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea 

ducerii sale la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-

România 100 din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, se înaintează și se 

comunică Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenției pentru 

Dezvoltare Regională CENTRU.  

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro.  

 

        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 


