ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentaţiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D)
la Spitalul Județean de Urgență Alba ”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna ianuarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare
Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba”;
- raportul de specialitate nr. 1941 din 30 ianuarie 2019 comun, al Direcţiei dezvoltare şi
bugete și al Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 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 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 indicatorii tehnico-economici aferenți documentaţiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţii „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul
Județean de Urgență Alba”, conform anexei nr. 1 care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi
anexei nr. 2 care cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi Serviciului 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridică şi relaţii publice
şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 20
Alba Iulia, 30 ianuarie 2019

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 20/30 ianuarie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI DOCUMENTAŢIEI
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
„Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D)
la Spitalul Județean de Urgență Alba”

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și
D) la Spitalul Județean de Urgență Alba”, B-dul Revoluției 1989, nr. 23, Alba Iulia, județul
Alba
2. Proiectant: S.C. MANADELUCRU S.R.L., Alba Iulia
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bulevardul
Revoluției 1989, nr. 23
5. Indicatori tehnico - economici:
● valoarea totală a investiţiei este de 11.083.920 lei cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este 8.957.690 lei cu TVA inclus.
● Durata de realizare a lucrărilor de reabilitare este de 18 luni iar implementarea
proiectului este de 24 de luni.
● Regim de înălțime existent: S + P + 2E
Regim de înălțime propus: S + P + 2E + M
● Arie construită: 1976.92 mp
● Înălțime subsol tehnic: 2.25 m
Înălțime parter: 3.30 m
Înălțime etaj 01: 3.30 m
Înălțime etaj 02: 3.60 m
Înălțime mansardă minim: 3.30 m
Înălțime mansardă maxim: 5.35 m
● Înălțime imobil coamă: 15.65 m
Înălțime imobil cornișă: 13.50 m
● Corp C - Suprafața construită = 1462 mp
Suprafața desfășurată = 2128 mp
● Corp D- Suprafața construită = 532 mp
Suprafața desfășurată = 4848 mp
● Suprafața construita desfasurata reabilitata – 1976.92 mp

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare Policlinică
(corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba ”
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar
din judeţul Alba.
Necesitatea realizării investiției „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la
Spitalul Județean de Urgență Alba”, constă în crearea spațiului necesar pentru mutarea la
parterul acestor corpuri, a Ambulatoriului integrat al Spitalului, concomitent cu crearea unor
spații adecvate relocării în spațiile nou create prin mansardare a Secției de Neurologie și a
Compartimentului de Recuperare Neurologie, ambele aparținând Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia.
De asemenea se urmărește ca prin realizarea acestei investiții, pe lângă beneficiile
legate de creșterea gradului de performanță a actului medical, să se obțină și intrarea în legalitate
din punct de vedere al necesității funcționării corecte, în baza existenței autorizaţiilor sanitare și
ISU.
Profesionalismul și pregătirea personalului medical și auxiliar de bună calitate,
combinate cu mutarea într-o noua locație a Secţiei Neurologie, a Compartimentului de
Recuperare Neurologie și adiacent a Ambulatoriului integrat al spitalului, cu condiţii de confort
mai bune, cu o dotare cu echipamente medicale performante, va duce la îmbunătăţirea calităţii
serviciilor medicale furnizate de spital, la creșterea gradului de satisfacție a pacienților și
totodată a adresabilității. Creşterea adresabilităţii atât în cadrul Ambulatoriului integrat cât și în
cadrul Secției de Neurologie și a Compartimentului de Recuperare Neurologie va duce la
creșterea atât a veniturilor contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, cât și a veniturilor
proprii ale spitalului.
Prin proiect se propune mansardarea Policlinicii, corpurile de clădire C și D, corpuri
independente din punct de vedere structural dar legate între ele din punct de vedere funcţional,
ambele aparținând Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, astfel încât să fie eliminate
disfuncționalitățile existente la momentul actual legate atât de calitatea actului medical cât și de
condițiile fizice existente (spații insuficiente, cu pericol de infecții nosocomiale, greu accesibile
pentru pacienți, improprii desfășurării activității cadrelor medicale, etc)
În urma elaborării documentației tehnico-economice valoarea totală a investiției
„Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba” este de
11.083.920 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 8.957.690 lei (inclusiv TVA).
Durata de realizare a lucrărilor de reabilitare este de 18 luni iar implementarea
proiectului este de 24 de luni, având indicatorii tehnico - economici prezentați în anexă.
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, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale 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, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 20 din 30 ianuarie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul pentru implementarea Programului
Alba - România 100
Nr. 1941 din 30.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare Policlinică
(corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba”

În condiţiile legale actuale (mai ales legate de finanţarea prin sistemul de asigurări de
sănătate, noul sistem de acreditare şi clasificare a spitalelor şi impunerea planului naţional de
paturi), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia trebuie să-şi adapteze permanent structura şi
serviciile medicale, pentru a face faţă noilor condiţii.
Demersurile inițiate în acest sens au ca preocupare majoră pacientul care trebuie pus în
centrul preocupărilor managementului spitalului şi al personalului medical. De altfel viziunea pe
termen lung a conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este ca unitatea să devină cel
mai bun furnizor de servicii medicale din județ și nu numai, etalon al profesionalismului și al
calității.
Pe de altă parte, este semnificativă poziţionarea spitalului în raport cu celelalte unităţi
sanitare din judeţ precum şi relaţia cu spitalele de grad ierarhic superior.
Necesitatea realizării investiției „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la
Spitalul Județean de Urgență Alba”, este crearea spațiului necesar pentru mutarea la parterul
acestor corpuri, în locul Secției de Neurologie, a Ambulatoriului integrat al Spitalului, care în
prezent funcţionează într-o altă locaţie, într-un fost cămin de nefamiliști, la o distanță de
aproximativ 1 kilometru față de sediul Spitalului, într-un spațiu neadecvat, cu circuite întunecate,
înguste care nu îndeplinesc sub nici o formă, datorită specificului inițial al clădirii, normele
sanitare referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii
autorizației sanitare de funcționare.
În aceste condiții, pacienții împreună cu personalul medico-sanitar sunt puși pe drumuri
între Ambulator și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, iar sângele este recoltat în cadrul
ambulatoriului de specialitate după care, este transportat zilnic la laboratorul din cadrul
Spitalului.
De asemenea, există disfuncționalități semnificative în funcționarea Secției de
Neurologie cât și a Compartimentului de Recuperare Neurologie, ambele fiind propuse să-și
desfășoare activitățile viitoare în spațiile nou create prin mansardarea corpurilor C și D ale
Policlinicii.
Motivele pentru care este necesară schimbarea locaţiei Secţiei de Neurologie:
 Secţia funcţionează în prezent în vechea locaţie a Ambulatoriului de Specialitate a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, unde din cabinete medicale s-au amenajat
Saloane pentru pacienţi, fără grupuri sanitare (existî pe secţie doar 3 grupuri sanitare – total
insuficiente);
 Este necesară schimbarea locaţiei din cauza funcționării actuale într-un spaţiu
impropriu care nu respectă normele legale de funcționare ale unei secții de spital.
 Spațiile de depozitare sunt insuficiente (depozitarea tărgilor, a cărucioarelor de
transport, etc. se face pe holul secţiei);
 Respectarea circuitelor se face cu dificultate (acest lucru favorizând apariţia infecţiilor
de spital).
Motivele pentru care este necesară mutarea şi reabilitarea Compartimentului de
Recuperare Neurologică:

 În curtea unde funcţionează în prezent Compartimentul de Recuperare Neurologie din
municipiul Alba Iulia, Str. Unirii, nr. 1-3, s-a implementat de către Consiliul Județean
Alba, proiectul MUSEIKON, urmând a fi realizate și alte proiecte legate de cultură, toate
secţiile și compartimentele din aceasta zonă istorică a Cetăţii fiind necesar a fi mutate.
 Este necesară schimbarea locației, din cauza funcționării actuale a compartimentului
într-un spaţiu impropriu care nu respectă normele legale de funcționare ale unui
compartiment de spital, atât din punct de vedere al autorizației sanitare, cât și din punct de
vedere al autorizării ISU;
 Respectarea circuitelor se face cu dificultate (acest lucru favorizând apariţia infecţiilor
de spital);
 Spațiile alocate electroterapiei, kinetoterapiei și masajului sunt insuficiente, nu
respectă normativele în vigoare și sunt impropriu amplasate;
 Dotare modestă cu echipamente medicale a acestor spații;
 În prezent compartimentul funcţionează într-o altă clădire decât cea în care
funcţionează Secţia de Neurologie, deși tratamentul pacienţilor din acest compartiment
vine în completarea tratamentului din Secția de Neurologie.
Prin realizarea investiției se propune mansardarea Policlinicii, corpuri clădire C și D,
corpuri independente din punct de vedere structural dar legate între ele din punct de vedere
funcţional, ambele aparținând Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, clădire construită în
anul 1973. Astfel se va putea obține:
1. Eliberarea spaţiului pentru mutarea Ambulatoriului integrat la parterul spitalului și
intrarea în legalitate prin obţinerea autorizațiilor de funcţionare atât sanitară cât și ISU.
Practic prin aducerea Ambulatoriului în vechea locaţie, se va eficientiza actul medical, va
crește gradul de adresabilitate al pacienţilor, care de multe ori preferă cabinetul privat în
detrimentul celui de stat și nu în ultimul rând crearea unei relaţii pozitive între Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia și cetăţenii pe care îi protejează. Prin mansardarea
corpurilor C+D, Secţia de Neurologie și Compartimentul de Recuperare Neurologie vor fi
mutate în mansarda corpurilor C+D iar la parter se va muta Ambulatoriul de specialitate
integrat al Spitalului.
2. Mutarea Secţiei de Neurologie la mansarda corpurilor C+D și obţinerea autorizaţiilor
de funcţionare atât sanitară cât și ISU.
- Secţia de Neurologie va funcţiona pe acelaşi etaj cu Compartimentul de Recuperare
Neurologică astfel încât colaborarea cu acest compartiment va fi mult mai rapida și în
folosul pacienţilor;
- Standardele de confort ale pacienţilor s-ar îmbunătăţii considerabil având în vedere
respectarea ariei utile pe pat și a raportului număr grupuri sanitare/număr paturi;
- Se vor respecta normele legale de funcţionare atât din punct de vedere ISU cât și al
autorizaţiei sanitare;
- Va crește adresabilitatea pacienţilor către Secţia de Neurologie a spitalului;
- Dotarea cu echipamente performante a Secţiei Neurologie, ceea ce va favoriza
scurtarea timpului de punere a diagnosticului și creşterea şanselor de viață a
pacienţilor;
- Dotarea cu mobilier medical adecvat în saloane și în cabinetele de tratamente medicale;
- Creașterea unor spații suplimentare de depozitare, necesare în vederea îndeplinirii
condiţiilor de autorizare sanitară;
- Scăderea numărului cazurilor de infecţii nosocomiale.
3. Mutarea Compartimentului de Neurologie la mansarda corpurilor C+D și obţinerea
autorizaţiei de funcţionare atât sanitară cât și ISU.
- Se vor elibera clădirile din zona istorica a Cetăţii Alba Carolina, Str. Unirii, nr. 1-3 în
vederea realizării în această zonă a unor spații culturale și artistice;
- Compartimentul de Recuperare Neurologie va fi pe acelaşi palier cu Secția de
Neurologie, astfel încât colaborarea cu această secție va fi mult mai rapidă și în folosul
pacienţilor;
- Standardele de confort ale pacienţilor s-ar îmbunătăţi considerabil având în vedere
respectarea ariei utile pe pat și a raportului număr grupuri sanitare/număr paturi;
- Se vor respecta normele legale de funcţionare atât din punct de vedere ISU cât și al
autorizaţiei sanitare;

Va crește adresabilitatea pacienţilor către Compartimentul de Neurologie a spitalului;
Dotarea cu echipamente performante a Bazei de tratament fizical – Kinetic, ceea ce va
favoriza scurtarea timpului de recuperare a pacienţilor;
- Crearea unor spații suplimentare de depozitare, necesare în vederea îndeplinirii
condiţiilor de autorizare sanitară;
- Scăderea numărului cazurilor de infecţii nosocomiale.
În concluzie prin finanțarea acestui proiect se obține:
 un spaţiu suplimentar pentru Secţia Neurologie care în prezent funcţionează în fostul
spaţiu al Ambulatoriului integrat al spitalului;
 un spaţiu suplimentar
pentru Compartimentul de Recuperare Neurologie care
funcţionează într-o altă locaţie față de Secţia de Neurologie, creându-se disconfort atunci
când pacientul trebuie transferat din secţia de Neurologie în Compartimentul de
Recuperare Neurologie;
 eliberarea spaţiului necesar mutării Ambulatoriului integrat al spitalului în vechea locaţie
(parterul corpurilor C+D al clădirii principale a spitalului).
Prin proiect se propune realizarea investiției prin mansardarea Policlinicii, corpuri clădire
C și D. Corpurile de clădire ce fac obiectul mansardării au caracteristicile următoare:
Corp C– regim de înălțime S+P+2E (4 nivele), aria construită Ac = 1462,00 mp, respectiv
Aria desfăşurată Adesf = 4848,00 mp.
Corp D– aria construită Ac = 532,00 mp, Aria desfăşurată Adesf = 2128,00mp.
Caracteristicile construcţiei:
 Regimul de înălțime existent: S + P + 2E
 Regimul de înălțime propus: S + P + 2E + M
 Arie construită: 1976.92 mp
 Înălțime subsol tehnic: 2.25 m
 Înălțime parter: 3.30 m
 Înălțime etaj 01: 3.30 m
 Înălțime etaj 02: 3.60 m
 Înălțime mansardă minim: 3.30 m
 Înălțime mansardă maxim: 5.35 m
 Înălțime imobil coamă: 15.65 m
 Înălțime imobil cornișă: 13.50 m
Date generale ale clădirilor: anul construcției: 1973 pentru corpurile C și D
Soluţii constructive și de finisaj
- Sistem constructiv:
 Structura de rezistență este din cadre de beton armat monolit în conlucrare cu
zidărie de BCA. Se are în vedere legarea noii construcții de cea existentă prin
intermediul unor centuri de beton armat monolit pe întreg conturul exterior și
interior al clădirii. Atât zidurile de închidere cât și cele interioare de
compartimentare vor fi amplasate pe poziția diafragmelor de beton armat de la
nivelurile inferioare sau – în cel mai râu caz – în imediata lor vecinătate.
 Acoperișul noii construcții va fi realizat dintr-o șarpantă pe scaune din lemn de
rășinoase rezemată pe cadrele de beton armat și/sau pe zidurile din mansardă. Se
va folosi dubla-placare la interior cu gipscarton RF a structurii de lemn a
șarpantei; spațiile de circulație vor avea luminatoare în planul învelitorii.
 Sistemul de încălzire: energia termică va fi asigurată prin intermediul
centralei termice ce deservește tot Spitalul Județean de Urgență Alba.
 Pentru realizarea accesului la mansardă, se va demonta planșeul de peste etajul al
doilea în dreptul celor două case de scara și se vor construi rampele de scară
necesare prin prelungirea celor existente până la cota mansardei. Zidăria caselor
de scări, prelungite la mansarda, va fi din zidărie de BCA min. 20 cm grosime
 Finisaj exterior: sistem casete de faţada prevopsite
 Tâmplărie exterioara: tâmplărie de aluminiu, RAL 7016
- Închideri exterioare:
 Închideri perimetrale din zidărie de BCA de 30cm și termosistem de 10cm – vată
minerala bazaltica
-

- Compartimentări interioare:
 S-a ales soluția unor compartimentări interioare ușoare din montate pe
schelet metalic. Pereţii aferenţi coridoarelor si holurilor sunt din materiale cu
clasa de reacţie la foc .
- Finisaje interioare
 Tâmplărie: tâmplărie de aluminiu RAL 7016
 Pardoseli: covoare PVC, diferite tipuri de culori si grad de rezistenta la uzură,
gresie portelanata – pentru vestiare si grupuri sanitare
 Pereţi interiori: vopsea lavabila; placaje ceramice (faianţă) la grupuri sanitare.
- Finisaje exterioare
 Tâmplărie Aluminiu, Ral 7016, geam clar
 Tencuieli și zugrăveli vopsea alba .
 Sistem casete de faţadă prevopsite
- Acoperişul și învelitoarea
 Acoperişul va fi executat din șarpantă pe scaune din lemn de rășinoase rezemată
pe cadrele de beton armat și/sau pe zidurile din mansardă.
 Învelitoarea va fi executată din tablă plană pentru acoperiș fălțuit
- Apele pluviale
 Scurgerea apelor pluviale de pe şarpanta și terase se face prin sistem pluvial de
jgheaburi si burlane cu tablă plană.
Utilităţi prevăzute
- Echipare cu utilități: Energie electrică / Apă / Canalizare / Gaz / Telefonie - Rețelele
existente de utilități a policlinicii suportă racordarea noilor rețele
În urma elaborării documentației tehnico-economice, valoarea totală a investiţiei este de
11.083.920 lei cu TVA inclus, din care valoarea C+M este 8.957.690 lei cu TVA inclus.
Durata de realizare a lucrărilor de reabilitare este de 18 luni iar implementarea proiectului
este de 24 de luni.
În considerarea aspectelor mai sus menționate, considerăm oportună și legală propunerea
inițiatorului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenți documentaţiei tehnicoeconomice a obiectivului de investiții “Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul
Județean de Urgență Alba”

Director executiv,
Marian Florin AITAI
Întocmit,
Prejban Nicoleta

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna ianuarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul
1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării
unei finanţări rambursabile;
- raportul de specialitate nr. 1922/30 ianuarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 187/28 iunie
2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile.
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea de investiții
publice de interes public județean, prevăzute în anexa prezentei hotărâri, a căror documentații
tehnico-economice au fost aprobate prin:
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 4/6 ianuarie 2017 privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” în vederea
depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 20142020;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 272/8 septembrie 2017 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare clădire Spital oraș Zlatna” în vederea
depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 274/8 septembrie 2017 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;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 41/22 februarie 2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița Gîrbova de Susˮ;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 49/22 februarie 2018 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376/14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii
acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba 59/16 martie 2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos Mesentea - Benic - Întregalde, Judeţul Alba, km 17+700 – 23+700”;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 99/16 aprilie 2018 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a investiției – faza studiu de fezabilitate mixt şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere și dotare unitate de primiri urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 129/8 mai 2018 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/24 mai 2017 care are ca obiect 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;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 208/26 iulie 2018 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a investiției – faza studiu de fezabilitate mixt şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare în vederea
relocării ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în vederea
depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. …/31 ianuarie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației tehnico-economice a obiectivului de
investiții „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență
Alba”;
În conformitate cu prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 2 lit. b coroborat cu art. 98 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 9 pnct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997;
- art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1166 și urm. din Noul Cod civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009 (prevederile
referitoare la contracte)
- O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, 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. I. Articolul 2 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, se modifică și se completează,
urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. (1) Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 alin. 2 se face pentru
realizarea obiectivelor de investiții de interes public județean, prevăzute în anexa prezentei
hotărâri - parte integrantă din aceasta”.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie
2018, în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, rămân nemodificate.
Art. III. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcția dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. IV. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică
și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 21
Alba Iulia, 30 ianuarie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 21/30 ianuarie 2019

Lista obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.

Obiectiv de investiții

Valoare (lei)

Obiective de investiții co-finanțate din fonduri UE
Proiect „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș”
Proiect „Reabilitarea energetică a Spitalului de Pneumofiziologie
Aiud”
Proiect „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia”
Proiect „Reabilitarea și modernizare clădire Spital oraș Zlatna”
Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de
Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani
- Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”
Proiect „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos Mesentea - Benic - Întregalde, județul Alba km .17+700-km.23+700”
Proiect „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova de JosGârbovița-Gârbova de Sus”
Proiect „Extindere și dotare unitate de primiri urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia”
Proiect „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării
ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
SUBTOTAL
Obiective de investiții finanțate de la bugetul local
Mansardare Policlinică (corpuri clădire C si D) la Spitalul Județean de
Urgență Alba
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

261.695,36
2.336.471,70
1.550.067,85
1.410.980,33
15.788.913,04

1.833.694,20
1.666.939,72
2.337.222,80
314.015,00
27.500.00,00
5.000.000,00
5.000.000,00
32.500.000,00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea
articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

Administraţia publică a Judeţului Alba, în conformitate cu mandatul primit din partea
cetăţenilor şi cu obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, are ca principal obiectiv susținerea
dezvoltării durabile a comunităţii locale şi furnizarea către toţi membrii comunităţii locale de
servicii publice de calitate. Realizarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean, care
beneficiază de finanţare nerambursabilă, aflate sub contract de finanțare, trebuie continuate, fiind
supuse riscului de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.
În vederea realizării obiectivelor de investiţii prioritare pentru judeţul Alba, respectiv
pentru asigurarea finanţării integrale sau parţiale, pre-finanţarea şi/sau co-finanţarea acestora,
Consiliul Judeţean Alba, prin Hotărârea nr. 187/28 iunie 2018, a aprobat contractarea unei
finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.500.000,00 lei.
Având în vedere aprobarea spre finanțare a unor obiective de investiții din fonduri
externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru asigurarea în
calitate de partener, a cofinanțării unor cheltuieli eligibile cât și a cheltuielilor neeligibile se
impune rearanjarea în cadrul listei obiectivelor de investiții de interes județean propuse a se
finanța prin contractarea unei finanțări rambursabile, a obiectivelor de investiții, precum și
cuprinderea a altor proiecte (Proiect „Reabilitarea și modernizare clădire Spital oraș Zlatna”,
Proiect „Extindere și dotare unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia”, Proiect „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”).
În acest sens, două obiective de investiții („Modernizare DJ 103E: DN 1 - Gârbova de Jos
- Gârbovița - Gârbova de Sus, județul Alba”, „Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda
de Jos - Mesetea - Benic - Întregalde, jud. Alba, km 17+700 - 23+700”) vor fi finanțate din
fonduri UE, urmând ca la categoria obiective de investiții finanțate de la bugetul local să fie
inclus obiectivul „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență
Alba”.
Având în vedere cele prezentate, iniţiez şi supun aprobării proiectul de hotărâre pentru
modificarea articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie
2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile, înregistrat cu nr. 21 din 30
ianuarie 2019.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 1922/30.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea
articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
Principalul obiectiv al Județului Alba este asigurarea dezvoltării la nivel județean în
conformitate cu prevederile și obligațiile legale și cu mandatul primit din partea cetățenilor.
În acest context, se constată că asigurarea unui ritm de creștere susținut al județului
este direct dependentă de asigurarea sumelor necesare pentru realizarea obiectivelor
prioritare de investiții. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
187/28.06.2018 s-a aprobat contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în
valoare de maxim 32.500.000,00 lei, pentru finanţarea următoarelor obiective de
investiții:
A) Obiective de investiții co-finanțate din fonduri UE
 Proiect ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna
Mureș”
 Proiect ”Reabilitarea energetică a Spitalului de Pneumofiziologie Aiud”
 Proiect ”Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium
Sat - DN 74 (Cerbu)”
B) Obiective de investiții finanțate de la bugetul local
 ”Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic Întregalde, jud. Alba km. 17+700 - km. 23+700”
 ”Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova de Jos-Gârbovița-Gârbova
de Sus”
 ”Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) – Săliștea (DJ705E)
Având în vedere aprobarea, după adoptarea hotărârii menționate mai sus, spre
finanțare din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 20142020 a unor obiective de investiții, obiective prioritare de interes public județean care
trebuie realizate, cu celeritate, în perioada următoare pentru atingerea obiectivelor de
dezvoltare, pentru asigurarea în calitate de partener, a cofinanțării unor cheltuieli
eligibile cât și a cheltuielilor neeligibile, se impune rearanjarea în cadrul listei obiectivelor
de investiții de interes județean propuse a se finanța prin contractarea unei finanțări
rambursabile, a obiectivelor de investiții, precum și cuprinderea a altor patru noi obiective
investiții.
Pentru ca realizarea obiectivelor propuse să fie realizată în perioada previzionată
de implementare 2018 – 2023, este necesară asigurarea sumelor destinate finanțării
integrale, co-finanțării și/sau pre-finanțării acestora, după caz.
În conformitate cu analizele realizate, obiectivele de investiții finanțate din fonduri
externe nerambursabile, cele finanțate din bugetul local și sumele necesare a fi atrase
pentru realizarea acestora, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Nr.
c
r
t

Obiectiv de investiții

Valoare (lei)

.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

1.

Obiective de investiții co-finanțate din fonduri UE
Proiect ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș”
Proiect
”Reabilitarea
energetică
a
Spitalului
de
Pneumofiziologie Aiud”
Proiect ”Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia”
Proiect ”Reabilitarea și modernizare clădire Spital oraș Zlatna”
Proiect ”Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium
Sat - DN 74 (Cerbu)”
Proiect ”Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos
- Mesentea - Benic - Întregalde, jud. Alba km. 17+700 km.23+700”
Proiect ”Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova de
Jos-Gârbovița-Gârbova de Sus”
Proiect ”Extindere și dotare unitate de primiri urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Proiect ”Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării
ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia”
Total
Obiective de investiții finanțate de la bugetul local
Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul
Județean de Urgență Alba
Total
TOTAL GENERAL

261.695,36
2.336.471,70
1.550.067,85
1.410.980,33
15.788.913,04

1.833.694,20

1.666.939,72
2.337.222,80
314.015,00

27.500.00,00
5.000.000,00
5.000.000,00
32.500.000,00

Având în vedere cele prezentate, Direcţia dezvoltare şi bugete propune iniţierea
proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul (1) al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile, înregistrat sub nr. 21 din 30 ianuarie 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instituirea dreptului de administrare în favoarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
asupra unui bun imobil - proprietate publică a Județului Alba,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna de ianuarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de
administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
asupra unui bun imobil - proprietate publică a Județului Alba, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba;
- raportul de specialitate nr. 2043/30 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 867-870 din Noul Cod civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu
modidficările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare
(anexa nr. 1);
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 instituirea dreptului de administrare, pentru o perioadă nederminată, în
favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra bunului
imobil Centru de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba,
imobil înscris în CF 104319-C2 Alba Iulia, în suprafaţă construită de 771 mp şi teren aferent în
suprafaţă de 2668 mp (CF vechi 33598 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1 şi
2012/2/1 şi în CF vechi nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top.2010/1/2, 2012/1/2, 2010/2/2 şi
2012/2/2).
Art. 2. Predarea - preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâre, se face pe
bază de protocol, urmând a fi încheiat la data predării și contractul de administrare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean 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. 4. 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; Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; Direcției juridică și relații publice,
Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 22
Alba Iulia, 30 ianuarie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de administrare în favoarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
asupra unui bun imobil - proprietate publică a Județului Alba,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează constituirea dreptului de administrare în
favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului
imobil Centru de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Județului Alba.
În anul 2002 a fost înfiinţat Centrul de servicii comunitare Alba din structura Direcţiei
Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba. Din anul 2004, odată cu reorganizarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, patrimoniul instituţiilor
publice reorganizate a fost preluat pe bază de Protocol de predare-primire de către Direcţia
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Bunul imobil Centru de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, a fost realizat de
către Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba în perioada 2000-2002 și a
fost cuprins în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Alba în anul
2002. În această clădire funcţionează un centru de zi pentru copii cu dizabilităţi, instituţionalizaţi,
aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Alba, instituţie
publică subordonată Consiliului Judeţean Alba.
Față de cele expuse mai sus propun constituirea dreptului de administrare în favoarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra imobilului situat în
municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba, înscris în CF 104319-C2 Alba
Iulia.
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, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale 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, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 22 din 30 ianuarie 2019.
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la proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de administrare în favoarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
asupra unui bun imobil - proprietate publică a Județului Alba,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba
Imobilul în care funcţionează „Centrul de Servicii Comunitare Arnsberg Alba Iulia”
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba este
înscris în C.F. nr. 104319-C2 Alba Iulia, având suprafața de 771 mp și teren aferent în suprafață
de 2668 mp (CF vechi 33598 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1 şi 2012/2/1 şi în
C.F. vechi nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/1/2, 2012/1/2, 2010/2/2 şi 2012/2/2).
Acest imobil a fost cuprins la poziţia cu nr. crt. 18 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002, cu modificările şi
completările ulterioare și este format din:
 clădire nouă, edificată în regim de înălţime S+P+M, construită din: fundaţie de beton,
pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 771
mp;
 amenajare exterioară, cuprinzând alei pavate cu dale de beton şi zone verzi;
 teren aferent în suprafaţă de 2668 mp.
Imobilul are un regim de înălţime demisol, parter şi mansardă și a fost pus în funcţiune în
anul 2002.
Conform prevederilor art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor sale
„consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau
privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi
instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes
local sau judeţean, în condiţiile legii.”.
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „în condiţiile legii,
bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori
închiriate”, iar art. 867 alin. 1 din același act normativ prevede că „dreptul de administrare se
constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.”
Față de cele mai sus precizate considerăm că sunt întrunite condițiile de legalitate și
oportunitate privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului imobil Centru de servicii
comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae
Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Județului Alba și ca atare propunem
adoptarea proiectului de hotărâre 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
Şef serviciu
Paul Silviu TODORAN

Întocmit: Andreea Maria BABIN

