
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 

2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna mai 2018; 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 8849/07.05.2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 

2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

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. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 115023,33  mii lei din excedentul 

bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2017, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 225,80  

mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, suma de               

114797,53 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

Art. II.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite 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, Spitalului Județean de 

Urgenta Alba Iulia, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                            AVIZAT 

             p. PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                    VICEPRESEDINTE                                       Vasile BUMBU          

                                 Dumitru FULEA                    

 

Înregistrat cu nr. 135 

Alba Iulia, 7 mai 2018 



    Anexa la Proiectul de hotărâre a   

Consiliului Județean Alba nr. 135/7 mai  2018 

 

 

 

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018 

 

 

                                    mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2018 

0 A 1 

TOTAL, din care: 114,797.53 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,564.45 

I Obiective de investiţii: 16,820.00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean 

Alba cu extindere  
11,950.00 

2 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere 

30.00 

3 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  
3,220.00 

4 
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia -  Muzeul Național al Unirii 
20.00 

5 Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii 600.00 

6 Amenajare depozit ceramică veche 1,000.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 744.45 

1 

Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module 

GSM/UMTS si UHF integrate și cu accesorii pentru configurațiile 

Rover/referința RTK Radio și Rover RTK GSM/GPRS 

77.35 

2 Tehnică de calcul  160.65 

3 Simeza exterioară Sala Unirii 60.00 

4 Infochioșc (inclusiv soft) 17.85 

5 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

6 
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare, 

software proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc.) 
155.00 

7 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii, 

expertize, avize acorduri 
30.00 

8 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii  - Studiu de parament și stratigrafic 
3.50 

9 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  - branșamente utilități, studii, avize, acorduri 
30.00 

10 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean 

Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc. 
50.00 

11 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

12 
Amenajare depozit  ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize, 

acorduri 
30.00 

13 
Studiu privind realizarea conceptului și instalației de iluminat arhitectural 

și video mapping Sala Unirii  
50.00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             809.00 

I Obiective de investiţii: 800.00 

1 
Reabilitare, defuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu 

Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 



II Alte cheltuieli de investiții: 9.00 

  
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 
9.00 

  CAPITOL 60.02 - Apărare Națională 132.00 

I Obiective de investiţii: 24.00 

1 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie 

tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri 

24.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 108.00 

1 Autoutilitară 1 buc 78.00 

2 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6, Expertiza tehnică, documentație de aprobare a lucrărilor de 

intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic 

30.00 

  CAPITOL 65.02 – Învățământ 22.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 22.00 

1 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  

DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

2 Platformă de evaluare a dezvoltării  6/7 – 19 ani  - Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Alba  

7.00 

  Capitolul 66.02 Sănătate 21,870.45 

I Obiective de investiţii: 1,070.45 

1 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 700.00 

2 Proiect tehnic  reabilitare energetică Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 110.00 

3 
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia 
260.45 

II Alte cheltuieli de investiţii: 235.00 

1 

Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1, 

Studiu Geotehnic) 

60.00 

2 
Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize, 

acorduri 
50.00 

3 
Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de Pneumoftiziologie 

Aiud – expertize, avize, acorduri 
21.00 

4 
DALI,  Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
11.00 

5 

Extindere, modernizare si dotare in vederea relocării Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia (SF mixt inclusiv 

acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnica de rezistenta la 

cerința A1 si studiu geotehnic) 

93.00 

 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 4,092.00 

 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 341.00 

III Reparaţii capitale: 16,132.00 

1 RK Secția Gastroenterologie 645.00 

2 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 695.00 

3 RK Farmacie 351.00 

4 
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în 

Dispensarul TBC 
18.00 

5 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 2,250.00 

6 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

7 RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie 3,000.00 

8 RK Bloc operator 100.00 

9 Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  500.00 

10 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,500.00 

11 RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie 1,863.00 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 13,424.01 



I Obiective de investiţii: 11,961.11 

1 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” 685.00 

2 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 

3 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

4 Sala Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj 8,538.11 

II Alte cheltuieli de investiţii: 584.00 

1 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului - 3 buc 120.00 

2 
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de 

expunere, etc.  
150.00 

3 Realizare/creare site Centenar 5.00 

4 Placi comemorative Marea Unire 100.00 

5 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

6 
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante 

depozitare carte 
43.00 

7 Realizare PUZ (PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

8 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sâncrai 10.00 

9 

Execuția a două elemente decorative la partea superioară a frontalului de 

vest a Sălii Unirii - concept şi execuţie - Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia 

70.00 

10 

Servicii de proiectare și documentație tehnică de specialitate pentru 

realizarea expoziției de bază la obiectivul Sala Unirii - Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia 

50.00 

  Dotări independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 288.10 

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 133.00 

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 457.80 

  Capitolul 68.02   Asigurări și asistență socială                                                                                           7,502.00 

I Obiective de investiţii: 7,048.00 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureş 
3,800.00 

2 
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureș - PT 
150.00 

3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

4 Extindere și modernizare CIA Abrud 2,500.00 

5 Extindere și reautorizare PSI CIA Gîrbova PT 25.00 

6 Execuție extindere CIA Gârbova 150.00 

7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gîrbova – PT 15.00 

8 Extindere  LP 13 Gîrbova 50.00 

9 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  50.00 

10 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

11 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț 150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 454.00 

1 Autoturism 3 buc 300.00 

2 Centrale termice 30.00 

3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos 25.00 

4 Programe informatice software  50.00 

5 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureş – DALI 
49.00 

  Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 4,507.00 

1 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 958.00 

2  

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în Județul Alba 

49.00 

  Obiective de investiţii: 3,500.00 

1   Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 3,500.00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 3,051.55 



I Obiective de investiţii: 131.55 

1 
Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii 

de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc) 
7.20 

2 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  124.35 

II Alte cheltuieli de investiţii: 70.00 

1  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

2 
 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în Județul Alba 
20.00 

III Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba” 

2,850.00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 45,895.07 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare: 42,322.67 

1 

Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr 

- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită 

județul Hunedoara 

4,064.99 

2 
 Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac - 

Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limită județul Mureş 
3,520.05 

3 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gîmbaş - Aiud (DN 1) 
2,707.78 

4 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
9,635.86 

5 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu 

de Jos, județul Alba 
6,631.18 

6 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 6,558.70 

7 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -

Gîrbova de Sus 
8,628.51 

8 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în 

localitatea Limba, județul Alba  
575.60 

II Lucrări noi: 280.00 

1 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 

52+150, Dobra, județul Alba - PT+DDE 
45.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE 
45.00 

3 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Balta - limită județul Mureș - faza PT 

70.00 

4 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) – faza PT 

55.00 

5 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT 
65.00 

III 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor 

de investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 

642.40 

1 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea 

Vințu de Jos, județul Alba - faza DALI 
40.94 

2 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița -

Gîrbova de Sus, județul Alba - faza SF 
44.03 

3 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF 
29.64 

4 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 

- faza SF 
22.79 

5 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5 

2+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 
30.00 

6 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI 
30.00 



7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Baltă - limita județul Mureș - faza SF 

70.00 

8 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) - faza SF 

40.00 

9 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

10 Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag 20.00 

11 
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită județul Sibiu 
15.00 

12 
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe 

drumul județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
20.00 

13 

Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba 

Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - 

Cetatea de Baltă - limită județul Mureș 

50.00 

14 

Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 

E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - 

Gara Podu Mureş (DN 14 B) 

20.00 

15 
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 

16 
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - Ordâncușa-

Ghețar - expertiză tehnică 
130.00 

IV 

Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de 

Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani -

Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540ˮ       

2,650.00 

  CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice 20.00 

I  Alte cheltuieli de investiţii  20.00 

1 Proiectare site web  20.00 

  

 

 

                                                 AVIZAT 

            p. PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                   VICEPREȘEDINTE                                          Vasile BUMBU       

                               Dumitru FULEA  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 

la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Prin Hotărârea nr. 32 din 1 februarie 2018, Consiliul Judeţean Alba a aprobat 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, iar prin Hotărârile nr. 

86 din 28 martie 2018 şi nr. 119/26 aprilie 2018 Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea 

şi completarea articolul 2 al hotărârii mai sus menționate. 

Urmare a Notei de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, prin care se 

solicită modificarea sumelor aprobate pentru anul 2018, între obiectivul „RK Secțiile 

Cardiologie, Medicină Internă” şi obiectivul  „Extindere, modernizare si dotare în vederea 

relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgenţă Alba Iulia”, se impune 

modificarea Programului obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din excedentul 

bugetului local, pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotărâre. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre 

pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 

februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2018, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat cu nr. 135 din 7 mai 2018. 

   

 

p. PREȘEDINTE, 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 8849/07.05.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 32/01 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi 

a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel:: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 

acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 

ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 

în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 

secţiunii de dezvoltare”. 

             Având in vedere prevederile Hotărârii nr. 32 din 01 februarie 2018 a Consiliului 

Judeţean Alba privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, 

cu modificările si completările ulterioare, precum si Nota de fundamentare nr. 6677/07 mai 2018 

a  Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, prin care solicita modificarea sumelor aprobate din 

excedentul bugetului local pe anul 2018  intre obiective de investiții, respectiv “RK Secțiile 

Cardiologie, Medicină Internă” si obiectivul  „Extindere, modernizare si dotare in vederea 

relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia” modificare 

necesara in vederea  depunerii Cererii de finanțare in cadrul  Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 

investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, se 

impune modificarea Programului obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din 

excedentul bugetului local, pe anul 2018, astfel: 

mii lei 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul 

Județean Alba cu extindere  
11,950.00 

2 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de 

investiții Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu 

Consiliul Județean Alba cu extindere 

30.00 



3 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia- Sala Unirii  
3,220.00 

4 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia-  Muzeul Naţional al Unirii 
20.00 

5 Instalatie de iluminat arhitectural si video mapping Sala Unirii 600.00 

6 Amenajare depozit  ceramica veche 1,000.00 

7 

Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module 

GSM/UMTS si UHF integrate si cu accesorii pentru configurațiile 

Rover/referința RTK Radio si Rover RTK GSM/GPRS 

77.35 

8 Tehnică de calcul  160.65 

9 Simeza exterioara Sala Unirii 60.00 

10 Infochioșc (inclusiv soft) 17.85 

11 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

12 
Software, programe informatice, aplicatii(software personal -salarizare, 

software proiectare, sistem integrat management, licente, aplicatii,etc) 
155.00 

13 
Restaurare zid estic Bastion Sf Mihail si caponiera - DALI, studii, 

expertize, avize acorduri 
30.00 

14 

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii  -Studiu de parament si 

stratigrafic 

3.50 

15 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia- Sala Unirii  - bransamente utilitati , studii, avize, acorduri 
30.00 

16 

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul 

Județean Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, 

acorduri etc 

50.00 

17 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

18 
Amenajare depozit  ceramica veche - DALI, studii, expertize, avize, 

acorduri 
30.00 

19 
Studiu privind realizarea conceptului si instalatiei de iluminat 

arhitectural si video mapping Sala Unirii  
50.00 

20 
Reabilitare, refuntionalizare cladire centrala termica pentru sediu 

Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

21 
Dotări independente Direcția Publica Comunitara de Evidenta a 

Persoanelor Alba 
9.00 

22 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina 

Maria, nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, 

Documentaţie tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize, 

acorduri 

24.00 

23 Autoutilitară 1 buc 78.00 

24 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina 

Maria, nr. 6, Expertiza tehnica, documentație de aprobare a lucrărilor 

de intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic 

30.00 

25 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  

DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

26 Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani  - Centrul Județean de 

Resurse si Asistenta Educaționala Alba  

7.00 

27 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 700.00 

28 
Proiect tehnic  reabilitare energetica Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud 
110.00 

29 
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de 

Urgenta Alba Iulia 
260.45 



30 

Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de 

Urgenta Alba Iulia(studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnica la Cerința 

A1, Studiu Geotehnic) 

60.00 

31 
Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize, 

acorduri 
50.00 

32 
Recompartimentări si reparații secția II clădire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud – expertize, avize, acorduri 
21.00 

33 
DALI,  Recompartimentări si reparații secția II clădire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
11.00 

34 

Extindere, modernizare si dotare in vederea relocării Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia (SF mixt inclusiv 

acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnica de rezistenta 

la cerinta A1 si studiu geotehnic) 

93.00 

35 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 4,092.00 

36 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 341.00 

37 RK Secția Gastroenterologie 645.00 

38 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 695.00 

39 RK Farmacie 351.00 

40 
RK Instalație încălzire si alimentare cu apa rece si calda menajera in 

Dispensarul TBC 
18.00 

41 RK Secțiile Cardiologie, Medicina Interna 2,250.00 

42 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

43 RK Secția recuperare, medicina fizica si balneologie 3,000.00 

44 RK Bloc operator 100.00 

45 Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  500.00 

46 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,500.00 

47 RK Secțiile Obstretică Ginecologie, Neonatologie 1,863.00 

48 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” 685.00 

49 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai 900.00 

50 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extindere a 

Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

51 Sala Polivalenta de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj 8,538.11 

52 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc 120.00 

53 
Mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de 

expunere, etc  
150.00 

54 Realizare/creare site Centenar 5.00 

55 Placi comemorative Marea Unire 100.00 

56 
Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" 

Alba 
6.00 

57 
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante 

depozitare carte 
43.00 

58 Realizare PUZ(PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

59 Expertiza tehnica  la incendiu Castel Sâncrai 10.00 

60 

Execuția a doua elemente decorative la partea superioara a frontalului 

de vest a Salii Unirii - concept si execuție - Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia 

70.00 

61 

Servicii de proiectare si documentație tehnica de specialitate pentru 

realizarea expoziției de baza la obiectiv Sala Unirii - Muzeul Naţional 

al Unirii Alba Iulia 

50.00 

62 Dotări independente Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia 288.10 

63 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia 133.00 



64 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia 457.80 

65 
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si 

Mental Ocna Mureș 
3,800.00 

66 
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si 

Mental Ocna Mureș - PT 
150.00 

67 Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

68 Extindere si modernizare CIA Abrud 2,500.00 

69 Extindere se reautorizare PSI CIA Gârbova – PT 25.00 

70 Execuție extindere CIA Gârbova 150.00 

71 Extindere si reautorizare PSI LP 13 Gârbova – PT 15.00 

72 Extindere  LP 13 Gârbova 50.00 

73 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  50.00 

74 Documentație tehnica obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

75 Proiect si execuție înlocuire instalație termica CTF Stremț 150.00 

76 Autoturism 3 buc 300.00 

77 Centrale termice 30.00 

78 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda 25.00 

79 Programe informatice software  50.00 

80 
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si 

Mental Ocna Mureș – DALI 
49.00 

81 Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in județul Alba 958.00 

82 

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata in județul Alba 

49.00 

83  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 3,500.00 

84 

Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, 

detalii de execuție , asistenta tehnica din partea proiectantului avize, 

acorduri etc.) 

7.20 

85 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  124.35 

86  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

87  Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în județul Alba 
20.00 

88 
Fazarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

Judeţul Alba” 

2,850.00 

89 

Modernizare drum județean DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - 

Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

Sărăcsău - lim. jud.Hunedoara 

4,064.99 

90 
 Modernizare drum județean DJ107G:DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim. jud. Mureş 
3,520.05 

91 
Modernizare drum județean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gâmbaş - Aiud (DN 1) 
2,707.78 

92 
Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - 

Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700 
9,635.86 

93 
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mureș, km.3+949, loc. Vintu de 

Jos, jud. Alba 
6,631.18 

94 
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)- Salistea 

(DJ705E) 
6,558.70 

95 
Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita-

Garbova de Sus 
8,628.51 



96 
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in 

localitatea Limba , jud. Alba  
575.60 

97 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș, 

km.52+150, Dobra, jud. Alba- PT+DDE 
45.00 

98 
Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag- PT+DDE 
45.00 

99 

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare - 

Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie - 

Cetatea de Balta - limita jud. Mures– faza PT 

70.00 

100 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 

Mureş (DN 14 B) – faza PT 

55.00 

101 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) – faza PT 
65.00 

102 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Raul Mures, km.3+949, loc. Vintu 

de Jos, jud. Alba - faza DALI 
40.94 

103 
Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita-

Garbova de Sus, jud. Alba - faza SF 
44.03 

104 
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - 

Benic - Intregalde, jud. Alba, km.17+700-km.23+700 - faza SF 
29.64 

105 
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea 

(DJ705E) - faza SF 
22.79 

106 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș, 

km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI 
30.00 

107 
Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag - faza DALI 
30.00 

108 

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare - 

Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie - 

Cetatea de Balta - limita jud. Mures - faza SF 

70.00 

109 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 

Mureş (DN 14 B) - faza SF 

40.00 

110 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud. Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

111 Expertiza tehnica pod pe DJ106E: lim. jud.Sibiu-Dobra-Sugag 20.00 

112 
Expertiza tehnica pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită jud. Sibiu 
15.00 

113 
Expertiza tehnica Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe 

drumul județean DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag 
20.00 

114 

Expertiza tehnica reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba 

Iulia (DN 1) - Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - 

Cergau Mare - Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - 

Santamarie - Cetatea de Balta - limita jud. Mures 

50.00 

115 

Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 

107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 

20.00 

116 
Expertiza tehnica reabilitare drum județean DJ 705: limită jud. 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 



117 
Consolidare corp drum județean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-

Ordâncușa-Ghețar - expertiză tehnică 
130.00 

118 

Proiect "Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de 

Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea 

Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-

Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540"       

2,650.00 

119 Proiectare site web  20.00 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  prezintă 

spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 135 din data de 07 mai 2018. 

 

 

Director executiv, 

Marian  Florin Aitai 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea bugetelelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna mai 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 8860/7 mai 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 

2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a 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. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 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. I. Se aprobă modificarea bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2018, cu modificările şi completările ulterioare se modifică, după cum urmează: 

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2018, modificat  în sumă de 231.036,21 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 206.495,06 mii 

lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 24.541,15 mii 

lei”. 

2. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, modificat pe anul 2018, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 204.418,26 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 



9. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, modificat  pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa 

nr. 28 - 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 și a ordonatorilor terțiari 

de credite, 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. 

 

   

  

                             

                p. PREŞEDINTE,           AVIZAT                   

                                VICEPRESEDINTE                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Dumitru FULEA                    Vasile BUMBU          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 136 

Alba Iulia, 7 mai 2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba modificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. 

Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 135/7 mai 2018 pentru modificarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea 

şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

  prevederile Ghidului de finanțare în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiții în 

infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional și 

local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 

socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectiv specific 8.1 

Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 

pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii,  

propunerea de modificare este realizată în bugetul Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia, lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 și corespunzător în bugetul instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe anul 2018. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 136 din 7 mai 2018 privind 

modificarea bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2018. 

 

P. PREŞEDINTE 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr.8860/07.05.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 

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.2/2018 privind bugetul 

de stat pe anul 2018 precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua modificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Conform art 48 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  în vederea implementării unui proiect de investiții 

ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative până la 

data de 31 octombrie aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de 

investiții.  

În cadrul Programului Operational 2014-2020, în data de 12.05.2018 va fi lansată 

sesiunea de depunere de proiecte pentru Axa prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 

sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie 

la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 

de sănătate și promovând incluziunea sociala prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

comunități, obiectiv specific 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a 

celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. 

Potrivit prevederilor Ghidului de finanțare beneficiar este Parteneriatul între UAT și unități 

sanitare publice cu personalitate juridică proprie care au în componență unul sau mai multe 

ambulatorii. În acest sens, în vederea depunerii cerereii de finanțare, beneficiar UAT Alba si 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, este necesară realizarea unui studiu de fezabilitate mix 

inclusiv acord de mediu, audit energetic(actualizat),expertiza tehnica si studiu geotehnic.  

   Având în vedere cele menționate, Proiectul de hotărâre nr. 135/7 mai 2018 pentru 

modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, precum şi nota de 

fundamentare nr.  6677/7 mai 2018 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, propunerea de 

modificare este realizată în cadrul Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018, bugetului 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia prin diminuarea cu suma de 50,00 mii lei a 

prevederilor bugetare pentru obiectivul RK Sectiile Cardiologie, medicina internă și 

suplimentarea cu aceeasi suma a prevederilor bugetare la obiectivul Extindere, modernizare și 

dotare în vederea relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și 

implicit a Bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2018. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 136 din 7 mai 2018. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

 











































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în 

vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operațional Regional  2014-

2020 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna mai 2018; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 168 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- raportul de specialitate comun nr. 8910 din 7 mai 2018 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; 

- solicitarea de clarificări nr.15256/04.05.2018 emisă de Agenția de Dezvoltare Regională 

Centru privind proiectul cod SMIS 114599-Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie 

Aiud;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/24 mai 2017 

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

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, prin completarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, conform anexei 

care cuprinde prezentarea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici – parte integrantă 

a prezentei hotărâri.  



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatul  de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                             

                p. PREŞEDINTE,           AVIZAT                   

                                VICEPRESEDINTE                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Dumitru FULEA                    Vasile BUMBU          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Înregistrat cu nr.  137 

 Alba Iulia,7 mai 2018 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

168/24 mai 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operațional Regional  2014-2020 

 

  

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este instituţie publică de interes judeţean aflată în 

subordinea UAT Judeţul Alba. 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 subordine.  

În realizarea acestui obiectiv, a fost depus spre finanţare proiectul ,,Reabilitare 

energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’  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 eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

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

şi în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, care se află în etapa de contractare. 

            În această etapă, în urma verificării de către AMPOR a documentației de contractare 

transmise pentru proiectul menționat, ADR Centru a emis o solicitare de clarificări în care la 

punctul 5, se solicită  corelarea indicatorilor menționați în formularul cererii de finanțare cu 

indicatorii menționați în  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 168/24 mai 2017. 

            Având în vedere faptul că anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 168/24 mai 

2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie 

Aiud’’, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, nu cuprinde toți indicatorii specifici domeniului de activitate în care este 

realizată investiția, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/24 mai 

2017 și a anexei aferente, pe baza documentației tehnico-economice și a datelor furnizate de 

către proiectant. 

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

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

ulterioare,  art. 91 alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre înregistrat cu 

nr. 137 din 7 mai 2018 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/24 

mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud”.     

 

p.PREŞEDINTE, 

Vicepreședinte, 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Directia Dezvoltare si Bugete 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-Romania 100 

Nr. 8910/7.05.2018 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr.168 din 24 mai 2017  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică 

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

Programului Operaţional Regional 2014-2020 

 

 

Clădirea Spitalului de Pneumoftiziologie este situată administrativ în Municipiul Aiud, 

Judeţul Alba, strada Ecaterina Varga, nr. 6. 

Prin documentația tehnică elaborată de către SC TMS  System Consulting SRL, se 

propun a fi executate lucrări de intervenție privind reabilitarea termică a clădirii Pavilion central 

a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud . 

 

Proiectul  ,, Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’ depus de către 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 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, care se află în etapa de contractare. 

            Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.168 din 24 mai 2017 s-a aprobat   

documentația tehnico-economică faza DALI și a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ,, Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’, în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

             În urma verificării de către AMPOR a documentaţiei de contractare transmise pentru 

proiectul menţionat, ADR Centru a emis o solicitare de clarificări în care la punctul 5,  se solicită  

corelarea indicatorilor menționați în formularul cererii de finanțare cu indicatorii menționați în  

HCJ Alba nr.168 din 24 mai 2017. 

 

            Având în vedere faptul că anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.168/24.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud’’, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare nu cuprinde toți 

indicatorii specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, este necesară 

modificare Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.168 din 24 mai 2017 și a Anexei aferente, pe 

baza documentației tehnico-economice și a datelor furnizate de către proiectant. 

          Astfel, se va completa Anexa cu punctul 1.6.- Indicatori specifici domeniului de 

realizare a investiției : 

 

Indicator de realizare (de output) aferent 

clădirii… 

Valoare la  

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 

implementării 

proiectului (de 

output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de 

seră (echivalent tone de CO2) 
437,026 77,884 

Consumul anual de energie primară 

(kWh/an) 
2147618,10 351811,20 

 



 

 

Indicator de proiect (suplimentar) 

aferent clădirii... 

(de rezultat) 

 

Valoare la  

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 

implementării 

proiectului  

Consumul anual de energie finală în clădirea 

publică (din surse neregenerabile) (tep) 
184,661 30,250 

Indicator de proiect (suplimentar) 

aferent clădirii... 

(de realizare) 

 

Valoare la  

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 

implementării 

proiectului  

Consumul anual specific de energie primară 

(din surse neregenerabile) (kWh/m
2
/an) 

total,  

din care:  

 

696,53 

 

114,11 

- pentru încălzire/răcire 486,30 31,84 

Consumul anual de energie primară din 

surse regenerabile (kWh/an) total,  

din care: 

 

0 

 

147381,74 

- pentru încălzire/răcire 0 0 

- pentru preparare apă caldă de 

consum 
0 147381,74 

- electric 0 0 

 

 

Ghidul solicitantului – Condiții 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”. 

Având în vedere că obiectivele proiectului Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud  sunt în concordanță cu prioritățile Consiliului Județean Alba în ceea ce 

privește asigurarea serviciilor medicale de calitate în județul Alba, propunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,            SEF SERVICIU, 

Marian Florin AITAI             Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 137/7 mai 2018 

 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie  

întocmită de SC TMS System Consulting SRL 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

elementele de anvelopă; 

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

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

 Înlocuirea instalației de paratrăznet; 

 Realizarea instalației de detecție și semnalizare la incendiu; 

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

 Montarea unui lift pentru evacuarea bolnavilor;  

 Lucrările de modernizare a instalaților electrice și de iluminat a clădirii 

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

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

LED; 

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

se impun pentru economia de energie; 

c) înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. 

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

calde de consum: 

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

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

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

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

persoane cu dizabilități: 

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

aferente holurilor dintre tronsonul I si II al cladirii; 

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

principala 

 Înlocuirea sistemului de incalzire/producere ACM in Centrala Termică  

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

regenerabile.   

 Descrierea lucărilor conexe lucrărilor de bază: 

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

fațade;  

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

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

d) Lucrări de demontare a trotuarelor de gardă;  

e) Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;  

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

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

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

intervenție.  
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