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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație 
capitală și schimbare de destinație din școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, 
medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba” 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de 
destinație din școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și 
extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
- 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 și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
 

 
HOTĂRÂRE  

 
 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație 
capitală și schimbare de destinație din școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, 
medicină fizică, balneologie și extindere ambulator 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 Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice și administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba.  

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  234 
Alba Iulia, 29 noiembrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 234 din 29 noiembrie 2019 

 
 

DESCRIEREA 
INVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia Tehnică 
 întocmită de S.C. URBIS CONCEPT S.R.L. 

 
 
 
 Lucrările privind „REPARAŢIE CAPITALĂ ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE 
DIN ŞCOALĂ  POSTLICEALĂ SANITARĂ ÎN SECŢIE DE RECUPERARE, 
MEDICINĂ FIZICĂ, BALNEOLOGIE ŞI EXTINDERE AMBULATOR LA SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA”, situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 
judeţul Alba, constau în următoarele: 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
           - o sectie de recuperare cu o capacitate de 50 de paturi, alcătuită din:  
                              • Secţie recuperare neuromotorie     - 18 paturi; 
                              • Secţie de recuperare, medicină fizică şi balneologie  - 32 paturi 
            - baza de tratament cu o capacitate de 56 de pacienţi (electroterapie, masaj, termoterapie, 
magnetoterapie, psihoterapie) 
            - ambulator. 
             - spaţii tehnice. 
  Din cauza stării actuale  a instalaţiilor şi finisajelor  clădirii existente,  dar şi a schimbării 
destinaţiei sunt necesare intervenţii de anvergură atât la structura, cât şi la compartiumentări, 
finisaje şi instalatii. 

Relizarea obiectivului presupune: 
- schimbarea de destinaţie din şcoală postliceală sanitară în secţie de recuperare, medicină 

fizică, balneologie. 
-  Extinderea cladirii existente  
-  Asigurarea dotărilor tehnico-edilitare: 

• staţie de pretratare ape uzate 
• rezervor pentru asigurarea rezervei de apă potabilă 
• punct de recoltare a tuturor tipurilor de deşeuri 

 
Funcţiune principală: Secţie de recuperare, medicină fizică şi balneologie, Secţie de 

recuperare neuromotorie, Baza de tratament, Ambulatoriul de specialitate. 
Funcţini secundare: camere pentru medici şi asistente, saloane, săli de tratament şi 

recuperare, spatii anexe. 
 

Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii: 
„REPARAŢIE CAPITALĂ ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE  

DIN ŞCOALĂ  POSTLICEALĂ SANITARĂ  
ÎN SECŢIE DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ, BALNEOLOGIE  

ŞI EXTINDERE AMBULATOR LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA” 
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judetul Alba 

 
1.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 

Terenul este situat în intravilanul municipiului Alba Iulia, în zona de Nord-Est a oraşului, 
face parte din domeniul public al Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba.  

Accesibilităţi: Terenul are front la strada Petre Dobra  si la un drum secundar de acces. 
Incinta este amplasată într-o zona liniştită, în afara arterelor intens circulate, la o distanţă 

de 200 m de str. Tudor Vladimirescu.  
Imobilul  identificat  este înscris în  CF 85718 Alba Iulia sub nr. cad 85718 si CF 101917 

Alba Iulia sub nr. topo 390/1/1/1/2/2/1, 391/2/1/1/2/2/1şi msoară o suprafaţă de 1500.00  mp.  



Pe terenul studiat există o clădire cu funcţiunea de Şcoală Postliceală Sanitară ce are 
regimul de înălţime P+1E  

Zona în care se propune amplasarea obiectivului este încadrată conform Planului 
Urbanistic General al municipiului Alba Iulia în UTR D, subzona DA = zona instituţiilor, 
serviciilor şi echipamentelor publice dispersate, subzona instituţiilor, serviciilor şi 
echipamentelor publice dispersate în afara zonei protejate. 

Incinta este destinată construcţiilor pentru sănătate. 
Clădirile învecinate sunt în mare măsură locuinţe unifamiliale/locuinţe colective mici.  
De asemenea, pe areal sunt prezente şi servicii şi comert 

 
Pentru corespondenta între corpurile de clădire din proiect şi cele înscrise în cartea funciară 

se va avea în vedere următoarele: 
 

2.) Titularul investiţiei: 
   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA 

 B-DUL. REVOLUŢIEI 1989, NR. 23, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA 
 

3.) Beneficiarul investiţiei: 
   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA 
B-DUL. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA  
COD FISCAL 4613342, REPREZENTAT LEGAL DE CATRE D-NA MÂRZA SIMONA 
DIANA, ÎN CALITATE DE MANAGER SI D-NA GORDIŢĂ CARMEN, ÎN CALITATE DE 
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

 
4.) Elaboratorul studiului (proiectant general): 

S.C. URBIS CONCEPT S.R.L. 
Str. Trifoiului, nr. 16, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 
J12/1074/2011,  CUI RO 28381002 
Telefon:0745-480140 
Email:urbisconcept@gmail.com 
Reprezentat legal: ing. Maricica Susca 
 

5.) Date generale ale clădirilor: 
Imobilul existent este o clădire tip parter şi etaj parţial executat în jurul anului 1980 
 

DESCRIEREA SOLUŢIILOR PROPUSE ÎN VARIANTA OPTIMĂ 
 

În această variantă propunem realizarea intervenţiilor la structură şi finisaje 
conform recomadărilor din expertiza tehnică şi a expertizei energetice, realizarea unui 
nivel şi mansardă peste corpul de clădire existent, execuţia unui nou corp de clădire cu 
subsol parţial parter şi trei etaje şi execuţia unei zone cu subsol şi parter. 

 În corpul de clădire existent se vor realiza recompartimentări care să asigure spaţiile 
necesare noii destinaţii. 

În întreaga clădire vor fi realizate  finisaje  adecvate destinaţiei obiectivului, cu 
materiale de bună calitate, rezistente, care vor asigura o durată de viaţa mare, întreţinere 
uşoară.  

De asemenea vor fi realizate instalaţii interioare noi. 
Având în vedere absenţa unor degradări structurale, cu excepţia elementelor 

şarpantei, intervenţiile propuse vor respecta recomandările expertizei tehnice, expertizei 
energetice şi vor propune intervenţii la nivelul compartimentărilor,  finisajelor şi 
instalaţiilor şi asigurării funcţiunilor destinaţiei clădirii.  

Soluţiile de intervenţii propuse în varianta b din expertiza tehnica şi varianta 
maximală din expertiza energetică: 

 
Spaţiile existente nu asigură posibilitatea amenajării tuturor spaţiilor necesare funcţionării 

unităţii sanitare. 



Pentru amenajarea acestora se propune realizarea unui etaj şi mansarda peste corpul de 
clădire existent şi extinderea spre nord vest cu un corp de clădire subsol parţial, parter două  etaje 
şi mansardă. 

 
Categoriile de lucrări propuse  la corpul de clădire existent sunt : 
Lucrări de demolare: 
- demolarea şarpantei 
- demolarea casei de scară existente  
- demolarea unor pereţi  
- creerea de goluri noi 
- închiderea unor goluri exitente 
- demontarea tâmplăriei 
- desfacerea pardoselilor  
- desfacerea şapelor  
- spargere placă parter  
- demontarea obiectelor sanitare  
- demontarea instalaţiilor termice  
- demontarea corpurilor de iluminat  
- desfacerae trotuarelor existente  
- demolarea scărilor de acces în clădire  
- desfacerea balustrazilor  
- desfacerea glafurilor  
- desfacerea placajelor cu faianţă 
- desfacerea tencuielilor exterioare degradate  
- desfaerea tencuielilor interioare degradate  
- curatirea soclurilor  
- spart elemente din beton. 
Lucrări propuse în corpul existent: 
- lucrări de terasamente 
- consolidări la fundaţii existente prin micropiloţi  
- fundaţii izolate sub stâlpi  
- stâlpi din beton armat  
- grinzi din beton armat  
- execuţie planşee noi din beton armat 
- termoizolaţie sub pardoseli din 5 cm polistiren extrudat 
- închiderile exterioare din zidărie de bca cu grosimea de 30 cm 
- termoizolaţie cu vată minerala bazaltică rigidă cu grosimea de 15 cm şi  placaj ceramic şi 

tencuială decorativă 
- termoizolaţie cu vată minerala bazaltică cu grosime de 15 cm la şarpantă 
- reparaţii şi consolidări la pereţi, dacă este cazul  
- consolidarea planşeelor  
- execuţia structurii la etajele doi şi mansarda clădirii existente  
- execuţia şapelor şi starturilor suport pentru pardoseli  
- tencuieli interioare  
- tencuieli exterioare  
- glet  
- realizarea hidrozolaţiei la grupurile sanitare, duşuri şi spaţiile din baza de tratament cu 

medii umede  
- execuţie structura şarpanta din beton armat  
- consolidări la goluri create în pereţii structurali existenţi  
- montare buiandrugi  
- zidărie din blocuri ceramice  
- execuţie pereţi de compartimentare uşori din plăci din fibrociment pe structură metalică, 

cu izolaţie din vată minerală 
- izolaţii planşee peste ultimul nivel  
- execuţie şarpanta (căpriori şi stereala) 
- tratare elemente din lemn  (ignifugare) 
- montare invelitoare 



- montare sistem de colectare a  apei de pe acoperiş 
- termosistem la faţadă alcătuit din vată minerală cu grosimea de 15 cm şi tencuială 

decorativă 
- finisaj faţadă tip perete cortină cu izolaţie din vată minerala 15 cm şi placaj din placi 

decorative din fibrociment  
- ferestre din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam termopan tristrat  
- uşi de acces din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam securizat termoizolant  
- glafuri exterioare din aluminiu  
- glafuri interioare din granit  
- execuţie pardoseli din granit  
- execuţie pardoseli din gresie  
- placaje la pereţi cu faianţă 
- placaje cu PVC la pereţi  
- montare profile metalice  de protecţie 
- execuţie pardoseli industriale din beton helicoptat  
- montare panouri HPL la grupuri sanitare  
- montare panouri HPL decorativ 12 mm în zona golurilor  
- montare faianţă în zona chiuvetelor din saloane şi sălile de tratament  
 - montare faianţă în sălile de tratament (proceduri în mediu cu umiditate ridicată) 
- execuţie glet  
- montare tavane suspendate din gipscarton  
- execuţie rampe şi trepte de acces  
- execuţie trotuar perimetral  
- zugrăveli interioare  
- montare uşi rezistente la foc şi etanşe la fum pentru spitale  
- montare uşi  pentru spitale din lemn placate  cu HPL 1mm, toc metalic în formă de U, 

echipate cu broască cu yală, mâner antiagăţare, cu balamale rezistente la minim 100000 cicluri 
închidere-deschidere  

- montare ferestre de mansardă echipate cu plasă antinsecte, senzor de ploaie şi sistem de 
umbrire acţionat electric  

- montare ferestre pentru desfumare echipate cu dipozitiv de deschidere automată şi 
manuală 

- sistem de degivrare la scările şi rampele exterioare de acces în clădire  
 

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PENTRU  
REALIZAREA CORPULUI DE CLĂDIRE NOU  

 
Sistemul constructiv adoptat: 
- fundaţii izolate sub stâlpi centrali 
- fundaţii continue perimetrale şi sub diafragmele de beton 
- structură subsol din beton armat 
- suprastructură din stâlpi, grinzi şi planşee casetate din beton armat 
- acoperiş şarpantă cu structura din beton armat şi lemn cu învelitoare din tablă dublu fălţuită 
- 2 puţuri de lift din beton armat 
- închiderile exterioare din zidărie de bca cu grosimea de 30 cm, termoizolaţie cu vată 

minerală bazaltică rigidă cu grosimea de 15 cm şi  placaj ceramic şi tencuială decorativă 
- termoizolaţie cu vată minerală bazaltică cu grosime de 15 cm la şarpantă 
- compartimentări interioare din zidărie de bca cu grosimea de 20, 15 şi 10 cm 
Pardoseli: 
- pardoseli şi plinte din granit cu grosimea de 1,5 cm  
Pereţi : 
- tencuieli cu mortar, glet şi finisaj cu Latex sintetic 
- protecţii cu placaj din pvc  pe căile de circulaţie, saloane 
- placaj cu faianţă 
Tavane 
- tencuieli cu mortar, glet şi finisaj cu vopsea lavabilă albă 
- tavane false pe structură metalică 
Ferestre: 



- ferestre din profile de aluminiu izolate termic, geam triplu stratificat 
Clădirea va avea un finisaj tip faţadă ventilată cu finisaj plăci din fibrociment colorat. 
Termoizolaţia va fi realizată din vată minerală bazaltică de 15m grosime.  
Acoperişul şi învelitoarea - de tip şarpantă cu invelitoare din tablă dublu fălţuită. 
Clădirea va fi prevăzută cu rampă de acces pentru persoanele cu handicap.  
Accesele în cladire vor fi protejate cu copertine din structură de aluminiu cu policarbonat 

compact. 
 

LUCRĂRI CARE VOR FI EXECUTATE PENTRU EDIFICAREA CORPULUI NOU  
 

- demolarea anexelor existente  
- execuţie terasamente  
- fundaţii din beton 
- structură zona demisol şi subsol  
- execuţie tunel de evacuare 
- placă peste subsol şi demisol 
- stâlpi, grinzi şi planşee casetate din beton armat   
- structură din beton armat la case de scară şi puţuri ascensoare  
- structură acoperiş din beton armat  
- zidărie din blocuri ceramice de 30 cm 
- zidărie din bca;  
- pereţi de compartimentare uşori din plăci din fibrociment pe structură metalică, cu izolaţie 

din vată minerală 
- izolaţii planşee peste ultimul nivel 
- execuţie şarpantă (căpriori şi stereală)  
- tratare elemente din lemn  (ignifugare) 
- montare învelitoare  
- montare sistem de colectare a  apei de pe acoperiş 
- termosistem la faţadă alcătuit din vată minerală cu grosimea de 15 cm şi tencuială 

decorativă 
- finisaj faţadă tip perete cortină cu izolaţie din vată minerală 15 cm şi placaj din plăci 

decorative din fibrociment  
- ferestre din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam termopan tristrat  
- uşi de acces din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam securizat termoizolant  
- glafuri exterioare din aluminiu  
- glafuri interioare din granit  
- execuţie pardoseli din granit  
- execuţie pardoseli din gresie  
- placaje la pereţi cu faianţă 
- placaje cu PVC la pereţi  
- montare profile metalice  de protecţie 
- execuţie pardoseli industriale din beton helicoptat  
- montare panouri HPL la grupuri sanitare  
- montare panouri HPL decorativ 12 mm în zona golurilor  
- montare faianţă în zona chiuvetelor din saloane şi sălile de tratament  
- montare faianţă în salile de tratament (proceduri în mediu cu umiditate ridicată) 
- execuţie glet  
- montare tavane suspendate din gipscarton  
- execuţie rampe şi trepte de acces  
- execuţie trotuar perimetral  
- zugrăveli interioare  
- montare uşi rezistente la foc şi etanşe la fum pentru spitale  
- montare uşi  pentru spitale din lemn placate cu HPL 1mm, toc metalic în forma de U, 

echipate cu broască cu yală, mâner antiagăţare, cu balamale rezistente la minim 100000 cicluri 
închidere-deschidere  

- montare ferestre de mansardă echipate cu plasă antinsecte, senzor de ploaie şi sistem de 
umbrire acţionat electric  

- montare ferestre pentru desfumare echipate cu dipozitiv de deschidere automată şi manuală 



- sistem de degivrare la scările şi rampele exterioare de acces în cladire  
- montaj ascensor pentru pacienţi 
- montaj ascensor pentru personal şi materiale 
- montaj ascensor pentru alimente  
- placare trepte cu plăci din granit fiamat  
- placare   contratrepte cu plăci din granit 
- montare balustradă din profile de oţel vopsit în câmp electrostatic  
- montare ferestre de mansardă echipate cu plasă antinsecte, senzor de ploaie şi sistem de 

umbrire acţionat electric 
- montare ferestre pentru desfumare echipate cu dipozitiv de deschidere automată şi manuală 
Accese carosabile 

- incinta are  acces direct  din strada Petre Dobra din care este asigurat accesul  carosabil 
rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă 

- din drumul lateral la care incinta are deschidere la est se asigură accesul pentru personal,  
salvare aprovizionare şi mijloacele de intervenţie 

Accese pietonale 
- se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei 
- sunt rezolvate căi de acces pentru  pietoni (trotuare, alei pietonale) din strada Petre Dobra 

şi drumul lateral. Aleile pietonale au pante care nu depasesc 4%, au lăţimea de ninim 1,20 m,  
sunt conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc 
mijloace specifice de deplasare. 

Parcaje 
- în incintă, sunt amenajate locuri de parcare pentru autovehiculele aflate în dotarea 

spitalului (ambulanţă, autoutilitară) 
- pentru  personal, bolnavi şi însoţitori există locuri de parcare pe parcajul public din strada 

Petru Dobra 
Întreaga incintă este împrejmuită 
Spaţii verzi  
În incintă va fi amenajată o suprafaţă de 329,08 mp spaţii verzi 

 
INSTALAŢII PROPUSE VARIANTA OPTIMĂ 

 
INSTALAŢII SANITARE 

 
  Reţeaua interioară de alimentare cu apă rece şi apă caldă 

Alimentarea cu apă rece a tuturor punctelor de consum se va realiza de la reţeaua publică 
existentă. Distribuţia apei se va face cu ajutorul conductelor din polietilenă reticulată.  

Alimentarea cu apă caldă a tuturor punctelor de consum se va realiza de la centrala termică 
de la subsolul clădirii. Pe perioada de vară apa caldă menajeră va fi preparată cu ajutorul unor 
panouri solare amplasate pe acoperişul clădirii. 

Canalizarea interioară 
Canalizarea menajeră va fi realizată cu ajutorul conductelor din PVC-U (conducte special 

destinate instalaţiilor de canalizare interioară). Etanşarea îmbinărilor se va face cu inelele de 
cauciuc, acordându-se o atenţie deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un 
joc liber de circa 5 mm pentru fiecare tub, scopul fiind acela de  prelua dilatările. 

Lavoarul  se va  racorda la sistemul de canalizare prin intermediul unui sifon tip butelie, 
îmbinat cu ventil de scurgere, cu piuliţă olandeză şi garnitură de etanşare.  

WC-ul se va racorda la canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitură de 
etanşare din cauciuc, pe racordul vasului WC. 

Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie, urmând a fi mascate după 
efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. 

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloanele se prelungesc în pereţii laterali ai 
clădirii unde se va monta căciula de ventilare. Pe coloană se vor monta piese de curăţire la 
înălţimea de 0,40 – 0,80 m faţă de pardoseală. 

Conductele orizontale vor respecta pantele minime impuse de normativ. În zonele aparente 
şi mascate susţinerea conductelor se face cu brăţări, console montate la distanţe astfel încât să se 
asigure portanţa ţevii. 
 



  Evacuarea apelor uzate menajere 
 Evacarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul a 5 cămine de vizitare 
amplasate în apropierea clădirii, apa fiind evacuată la staţia de preepurare propusă, iar după 
tartare, la canalizarea menajeră a localităţii. Apa uzată menajeră din grupurile sanitare aferente 
vestiarelor personalului vor fi direcţionate direct către canalizarea menajeră a localităţii. La 
amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj s-a ţinut seama de 
recomandările Normativului I 9/2015.  Astfel, se va  asigura conductelor o pantă continuă, care 
să permită scurgerea apelor uzate gravitaţional, în caz contrar existând riscul înfundării instalaţiei 
de canalizare. 

Apele uzate pluviale 
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin intermediul 

jgheaburilor şi burlanelor, apa fiind direcţionată către spaţiile verzi şi către reţeaua de canalizare 
pluvială a localităţii.  

Fiecare burlan va fi prevăzut cu piese de curăţire la 0,50-1,00 m de nivelul terenului. Apele 
pluviale se vor colecta în canalizarea pluvială în sistem separat de canalizarea menajeră. 

  Hidranţi interiori 
 Clădirea va fi dotată cu hidranţi interiori pentru stingerea incendiilor. Cotele exacte de 
montaj a acestora, vor fi stabilite în funcţie de numărul de hidranţi necesar, care se va determina 
cu ajutorul razei de acţiune a acestora. Hidranţii vor fi complet echipaţi: furtun plat de 20 de 
metri, teavă de refulare, robinet pentru hidrant (cu bilă sau cu membrană), suport sau tambur 
pentru furtun. Aceste accesorii vor fi montate într-o cutie metalică de culoare RAL3000 dotată 
cu uşă metalică plină realizată din metal şi loc pentru stingător. Cutia hidrantului va fi amplasată 
încastrat în perete. 

Hidranţi exteriori 
În apropierea clădirii va fi amplasat 1 hidrant de incendiu exterior, subteran, cu DN 80 

mm. 
 Instalaţii sanitare adapost de protectie civila 
 Alimentarea cu apă a adăpostului se va realiza prin racordarea la conducta exterioară de 
apă, prevazută cu un robinet de închidere imediat după intrarea acesteia în interiorul adăpostului. 
 Rezervor de acumulare apa potabila 
 Pentru asigurarea rezervei de apă potabilă pentru cel puţin 24 de ore, s-a optat pentru 
construirea unui rezervor de acumulare a apei potabile suprateran, cu capacitatea de circa 30 mc. 
Acesta va fi construit pe acoperişul corpului D+P în care vor fi amenajate spaţiile tehnice şi 
administrative. 
 

INSTALAŢII  ELECTRICE 
 

Necesarul de putere calculat pentru investiţie este: 
 Puterea instalată Pi = 245 kW 
 Puterea absorbită Pa = 172 kW 
  factor de putere  cosφ = 0.8 
  factor de simultaneitate ks= 0.7 

       Instalaţia de prize şi forţă 
             Instalaţia de curenţi slabi 
             Instalaţia de iluminat normal 
             Instalaţia de iluminat de siguranţă 

Soluţia de alimentare electrică 
Alimentarea cu energie electrică a investiţiei se va realiza prin intermediul unui 

branşament la reţeaua de energie electrică din apropiere. Din postul de transformare se va 
alimenta un bloc de măsură şi protecţie trifazat BMPT, amplasat în apropierea clădirii pe un 
postament din beton armat. De la BMPT se va alimenta tabloul electric general al clădirii (TEG), 
amplasat la subsol într-o încăpere special destinată acestui scop, prin intermediul unui cablu 
electric de tip CYAbY pozat îngropat în pământ. 

Alimentarea cu energie electrică în situaţii de urgenţă 
Pentru situaţiile de avarie, când alimentarea cu energie electrică de la reţea este stopată, 

clădirea va fi alimentată prin intermediul unui generator electric cu putere maximă de 275 kVA.  
Conectarea generatorului electric la instalaţia electrică a investiţiei se face prin intermediul 

unui AAR (anclaşare automată a rezervei). În cazul unei pene de curent generatorul porneşte în 



mod automat preluând toţi consumatorii vitali ai clădirii şi anume utilaje şi echipamente 
alimentate din tabloul electric de distribuţie de la subsol (iluminat camera tehnice, motor lift 
personal, motor lift pat, aparate camera tehnică - centrala de Securitate la incendiu, rack-uri, 
centrala sonorizare - prize camera tehnică, sisteme de deschidere automată a ferestrelor, 
ventilatoare pentru introducerea aerului pentru sistemul de desfumare şi tabloul electric de 
distribuţie pentru adăpostul de apărare civilă. 

Grupul electrogen se va monta în exterior şi va fi carcasat, de tip compact complet pregătit 
pentru intervenţie: va fi dotat cu rezervor de combustibil, exhaustor pentru ventilaţia grupului, 
încărcător pentru baterie, baterie de acumulatori, cablurile de legatură necesare, ţeava de 
eşapament, tabloul grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornire automată în 
caz de cădere de tensiune de la reţea, supraveghere, comandă şi întreruptor automat de linie.  

Tablouri electrice 
Tablourile electrice vor avea carcasa metaliza cu uşa plină dotată cu sistem de închidere, 

montate aparent sau îngropat (după caz), grad de protecţie IP55.  
Tablourile de distribuţie vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi racordare 

standard şi vor fi testate în laborator. Concepţia sistemului trebuie să fie validată prin încercări 
conform normei SR EN 60439.1. 

Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercări care să ateste această 
conformitate. 

Instalaţia de iluminat normal 
Comanda corpurilor de iluminat se va face cu întrerupătoare, comutatoare, comutatoare de 

tip dimmer şi senzori de prezenţă sau de mişcare cu raza de acţiune de 180/ 360 gr. Înălţimea de 
pozare a comutatoarelor şi întrerupătoarelor este de 1,2 m de la nivelul pardoselii finite şi minim 
0.20 m de tocul uşii. 

Corpurile de iluminat din saloane vor fi comandate cu ajutorul unui sistem de automatizare 
centralizat, iar controlul acestora se va face cu ajutorul unor panouri de comandă amplasate în 
sălile de tratamente de la fiecare etaj.  

Pentru circuitele de iluminat din interiorul clădirii s-au folosit cablu de tip CYYF 3x1,5 
mm2. 

Dozele de derivaţie vor fi montate îngropat în pereţii clădirii. 
Comutatoarele şi întrerupătorele se montează încastrat în elementele de construcţii. 
În tablourile electrice pentru protecţia circuitelor de iluminat vor fi prevăzute disjunctoare  

automate de 10A. 
Instalaţia de iluminat de siguranţă 
Instalaţia de iluminat de siguranţă este obligatorie conform Normativului I7-2011. 
Instalatia de iluminat de siguranţă se va executa conform Normativului I7-2011 va fi 

compusă din următoarele categorii de iluminat de siguranţă: 
a.) iluminat de securitate pentru evacuare 
b.) iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu 
c.) iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului 
d.) iluminat de securitate pentru intervenţii 
e.) iluminat de securitate împotriva panicii 

Instalaţia de prize şi forţă 
 Circuitele de priză 

Toate prizele vor fi cu contact de protecţie. Acestea vor fi montate îngropat în perete la 
înălţimea înscrisă pe panouri în dreptul fiecărei prize, confom prevederilor Normativului I-7 
2011. Prizele vor avea gradul minim de protecţie corespunzător mediului în care se montează. 

Pentru alimentarea circuitelor de prize şi a ventilatoarelor axiale de tubulatură se va folosi 
cablu de tip  CYYF 3 x 2,5 mm2. Circuitele de priză sunt protejate în tablourile electrice prin 
disjunctoare de 16A dotate cu protecţie diferenţială de 30 de mA. 

Circuitele electrice ce alimentează receptoarele de forţă se vor proteja la suprasarcină cu 
relee termice şi la scurtcircuit cu siguranţe automate. 

Pe toate căile de acces s-a prevăzut degivrare automată pe timpul iernii. Atât treptele, cât şi 
rampele de acces, în funcţie de temperatură exterioară (când scade sub 0 grd C) cu ajutorul unui 
senzor de temperatură, se va porni alimentarea covorului de degivrare. 

 
 

 



INSTALAŢIA DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU 
 

Generalitati 
 Echiparea investiţiei IDSAI se realizează în vederea asigurării exigentelor de siguranţă la 
foc a utilizatorilor acestora, pentru prevenirea incendiilor şi intervenţia în timp util în caz de 
apariţie a acestora. 
 Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu cu 
acoperire totală. Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare ajungându-se astfel 
la un procent mare de precizie a detecţiei şi un procent scăzut de alarme false. Sistemul de 
detectare şi avertizare incendiu permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale, 
afişarea stării elementelor de detecţie şi transmiterea alarmei.  
 S-a optat pentru un sistem adresabil realizat cu echipamente în concordanţă cu 
performanţele actuale la nivel naţional şi european. 

Descrierea sistemului  
 Sistemul de detectare şi avertizare la incendiu se bazează pe o centrala  ECS  adresabilă 
echipată cu  o unitate de gestiune alarmă cu comandă de pe faţa centralei. ECS va fi amplasată la 
subsolul clădirii, în camera de curenţi slabi. Centrala este echipată cu un modul de apelare 
telefonic, care va alerta în mod automat numerele de telefon setate să fie apelate în caz de 
alarmă. Centrala este modulară, echipată cu modul pentru bucle. Acesta va avea 4 bucle de 
detectare şi avertizare în caz de incendiu. 
 ECS  respectă toate standardele în vigoare, are operaţiuni flexibile, este uşor de instalat şi 
întreţinut şi poate fi extinsa.  
 ECS va da comanda pentru activarea din tablourile de nivel a circuitelor de acţionare a 
ochiurilor mobile pentru desfumare.  
 Echipamentele de control şi semnalizare aferente IDSAI se amplasează în încăperi 
separate prin elemente de construcţii incombustibile clasa de reacţie la foc A1 ori A2-s1, do cu 
rezistenţă la foc minimum REI60 pentru planşee şi minimum EI60 pentru pereţi având golurile 
de acces protejate cu ui rezistente la foc EI230-Ci prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau 
închidere automată în caz de incendiu.  
 

INSTALAŢIA DE SUPRAVEGHERE VIDEO 
 

Pentru creşterea nivelului de protecţie al clădirii se prevede o instalaţie de televiziune cu 
circuit închis care să supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes. Astfel se vor amplasa 
camere de supraveghere profesionale, care transmit imagini atât din interiorul cât şi din 
perimetrul exterior al clădirii.  

Sistemul de înregistrare şi redare digitală a imaginilor utilizează camere video color IP. 
Supravegherea se va realiza cu camere video fixe Day&Night de exterior, cu IR inclus, camere 
de tip mini dome şi fixe de interior şi exterior montate pe suporţi. 
 Înregistrarea imaginilor se realizează pe suporturi de stocare, permiţând Beneficiarului 
accesarea acestora în orice moment. Înregistrarea imaginilor se face pe HDD într-un sistem de 
fişiere proprietar care permite securizarea informaţiilor, precum şi indexarea acestora. Datorită 
acestui lucru, accesul la imaginile înregistrate se face în funcţie de data, ora şi camera la care 
dorim să căutam. Pentru a uşura căutarea, sistemul „semnalizează” zilele în care au fost efectuate 
înregistrări. 
 Monitorizarea sistemului se va realiza din punctul de control situat la subsolul cladirii. 
Vizualizarea imaginilor se realizează pe mai multe monitoare ale sistemului, existând 
posibilitatea configurării modului de afişare.  
 Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl 
folosesc: utilizator şi administrator de sistem.  
 Sistemul este echipat cu un soft specializat ce permite configurarea camerelor şi afişarea 
lor în funcţie de punctele de interes. Există un cont special de administrator care permite accesul 
la configurarea sistemului. 
  Funcţiile sistemului 

Sistemul de supraveghere video aferent cladirii realizează: 
- supravegherea şi monitorizarea 
- redarea informaţiilor furnizate de camerele video (în timp real) pe monitoarele din 

încăperea de supraveghere video 



- verificarea în timp real a alarmelor apărute în zonele supravegheate, precum şi a 
înregistrărilor 

- transferul informaţiilor pe suport magnetic/optic, în scop de stocare 
- crearea de baze de date video securizate (înregistrările trebuie să fie codate astfel încât 

să nu fie posibilă modificarea/alterarea neautorizata a acestora) 
- comprimarea informaţiilor şi stocarea acestora pentru o perioada solicitată de 

Beneficiar, dar nu mai mică decât prevede Legea nr. 333/2003 şi H.G. nr. 1010/2004 
Structura sistemului 
Sistemul este constituit din: 
- rack-uri 
- echipamente de prelucrare, acţionare, monitorizare şi stocare a informaţiilor primite de 

la camerele video sunt montate la punctul de supraveghere video - înregistratoare video digitale 
(NVR-uri)  

- switch-uri 
- camere video fixe de exterior 
- camere video mini dome 
- camere video fixe de interior 
- reţea de interconectare între elementele sistemului 
- alimentarea se va face prin standardul PoE, prin cablu FTP Cat. 6 
Amplasarea camerelor video se vor realiza conform planşelor desenate. Camerele  se vor 

monta la o înălţime care să nu fie accesibilă publicului (minim 2,5 m).  
Camerele video se vor alimenta prin cablu  FTP Cat. 6, şi sunt alimentate din switch-urile 

montate în rack, acestea fiind alimentate din UPS. 
Conexiunea fiecărei camere se va face la cel mai apropiat rack de voce-date, conform 

jurnalului de cabluri. 
Monitoarele utilizate sunt de tip LCD/TFT color şi se amplasează în camera de control.  
Conexiunile între elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri 

montate în tuburi de protecţie sau prin jgheaburile de curenţi slabi. 
Instalaţia este prevăzuta cu o unitate de stocare de tip server care înregistra la o rată de 15 

FPS şi pentru o perioadă de 30 zile.  
 

INSTALAŢIA DE APELARE ASISTENTE 
 

 Pentru a facilita comunicarea dintre pacienţi şi cadrele medicale, este prevăzut un sistem 
de apelare de urgenţă.  
 Lângă fiecare pat se va instala o staţie de apelare a asistentelor care prin apăsarea 
butonului de „Call”, va semnaliza o urgenţă în camera de gardă (unitate cu display), fiind foarte 
uşor pentru cadrele medicale să ajungă în timp util la pacientul care are nevoie de ajutor.  
 Printr-o cheie specială, odată ajunse la pacient, asistentele pot sa reseteze modulul. De 
asemenea, deasupra fiecărei uşi a saloanelor, în hol va fi instalată o lampă  de semnalizare care 
se va aprinde în momentul când un pacient din salonul aferent lămpii a solicitat ajutor. 
 

INSTALAŢIA DE CONTROL ACCES 
 

Pentru restrictionarea accesului în cladire a personelor neautorizate investiţia este 
prevăzută cu puncte de control al acceselor. 

Punctele de control acces trebuie să funcţioneze integrat, conectate la o bază de date 
informatizată (server de control acces – PC, acelaşi cu cel al sistemului pentru monitorizare 
centralizată), care să asigure stocarea evenimentelor (sistemul va putea memora până la 65000 de 
evenimente) şi să dispună de un sistem de back-up pe suport de date extern care să asigure 
păstrarea datelor pe termen lung şi restaurarea acestora la nevoie. Toate evenimentele privind 
accesul persoanelor autorizate vor fi înregistrate în baza de date de pe server, cu detalii legate de 
punctul de acces, utilizator, dată şi oră. 

Controlul instalaţiei se va face de pe o unitate centrală echipată cu un soft specializat de 
gestiune ce va permite configurarea sistemului în funcţie de cerinţele Beneficiarului. 

Serverul trebuie să permită accesul simultan a minim 5 utilizatori în regim de interogare a 
bazei de date, din orice sistem de calcul conectat la reteaua de date a clădirii. 



Serverul trebuie să permită gestiunea pe minim 3 niveluri de securitate a drepturilor de 
acces la baza de date de evenimente (nivel minim afişare evenimente curente – monitorizare / 
nivel mediu acces la arhiva de evenimente şi acordare acces de la distanţă / nivel maxim – 
administrare, gestiune nivele acces şi drepturi utilizatori). Repartizarea drepturilor de acces pe 
nivele trebuie să poată fi modificată în funcţie de nevoi de administratorul sistemului. 

Serverul va fi prevăzut cu dispozitivele necesare programării de noi carduri de acces a 
înregistrării noilor utilizatori. Sistemele de control acces trebuie periodic verificate şi întreţinute 
de personalul specializat al firmei instalatoare, sau după caz, de firma care asigură service-ul. 
Contractul încheiat în acest sens, va prevede că durata de intervenţie la deranjamente să fie de 
maxim 24 h de la primirea sesizarii. 

Modificările şi completările sistemului de alarmă se vor efectua numai de firme 
autorizate de IGP - Directia de Ordine Publică şi se vor anexa proiectului iniţial avizat, iar 
executarea se va face dupa ce au fost anunţate cadrele de poliţie locale.  

Sistemul de control acces realizează următoarele funcţii: 
- funcţia de limitare a accesului, permiţând accesul persoanelor autorizate în ambele 

sensuri ale filtrelor de control 
- monitorizarea stării unor contacte de alarmare cu necesitatea comunicării managerului 

de sistem a mesajelor de alarmare 
Structura sistemului  
Sistemul este constituit din următoarele elemente: 
- unităţi central de comanda şi control 
- module control acces pentru patru uşi şi module de extensie 
- filtre de control acces (cititor proximitate, buton cerere ieşire, element închidere uşă, 

sursă alimentare) 
- reţea de interconectare între elementele sistemului 
- sistem înrolare cartel 
- staţie de lucru cu software de monitorizare şi programare dedicat  
Realizarea instalaţiei de control-acces 
- cablu FTP/UTP Cat. 5 pentru conectarea elementelor la terminalul din câmp 
- cablu FTP/UTP Cat. 6 pentru conectarea controlelor principale la reţeaua de voce-date 
- cablu tip CYY-F 3x2,5 mmp pentru alimentarea surselor 
- interfaţa de comunicare RS232 /RS485 ce permite schimbul de informaţii cu o unitate 

PC 
Cablurile vor fi protejate în paturi de cabluri metalice de sârmă şi în tuburi PVC de la 

jgheabul de sârmă la locul de montaj al echipamentului. 
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor în vigoare, pe trasee 

separate faţă de alte instalaţii de curenţi tari şi prin zone fără pericol de incendiu. 
Amplasarea echipamentelor este realizată conform părţii desenate a proiectului. 
Priza de pamant 

 Clădirea va fi dotată cu priză de pământ artificială comună cu cea pentru paratrăznet. 
Aceasta va fi compusă din platbanadă din OL-Zn de 40 x 4 mm, ţăruşi din OL-Zn de 1” cu 
lungimea de 2,50 m şi piese de separaţie. Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei se va 
realiza o probă pentru verificarea rezistenţei ohmice a prizei de pământ care va trabui să aibă 
valoarea mai mică de 1 ohm. În caz contrar se vor lua măsurile necesare pentru a ajunge la 
valoarea admisă. Măsurarea prizei se face prin intermediul ecliselor de separaţie. Acestea vor fi 
montate la înălţimea de 2 m de la cota terenului amenajat. Aceste piese trebuie să fie astfel 
realizate încât să nu poată fi demontate decât cu ajutorul unei scule atunci când se execută 
măsurători. La priza de pământ se vor conecta tablourile electrice prin intermediul barelor de 
egalizare a potenţialelor (BEP). 
 La efectuarea execuţiei (atât la începutul cât şi la sfârşitul acesteia) se impune efectuarea 
măsuratorii pentru stabilirea exactă a rezistivităţii solului şi implicit a rezistenţei prizei de 
pământ. La executarea instalaţiei se vor respecta măsurile prevăzute în Normativ I7/2011 şi în 
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca 
nr.319/2006 şi H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
şantierele temporare sau mobile.  
 
 



Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice 
Clădirea va fi dotată cu instalaţie de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice. 

Aceasta este formată dintr-un dispozitiv de amorsare tip PDA, care va fi montat pe cea mai înaltă 
parte a acoperişului, pe un catarg cu lungimea de minim 2,00 m şi va avea raza de acţiune de 
minim 35,00 m. Vârful dispozitivului de amorsare de tip PDA va fi amplasat la cel puţin 2,00 m 
deasupra zonei pe care o protejează. 
 Dispozitivul de tip PDA va fi legat la pământ prin cel puţin 4 coborâri deoarece proiecţia 
pe orizontală a conductorului de coborâre este mai mare decât proiecţia pe verticală a acestuia. 
Conductoarele de coborâre vor fi amplasate pe faţade opuse. Conductoarele de coborâre vor 
respecta dimensiunile minime precizate  
 

INSTALAŢII TERMICE 
 

 Încălzirea spaţiilor se va realiza cu ajutorul radiatoarelor. 
Agentul termic primar va fi furnizat de la centrala termică de la demisolul clădirii, iar 

distribuţia în întreaga clădire se va face cu conducte din polietilenă reticulată.  
 CENTRALA TERMICĂ 

  Utilajele vor fi amplasate în încăperea special destinată în acest scop, amplasată la 
demisolul clădirii.  

Centrala termică este compusă  din: 
- cazan pe combustibil gazos, putere termică minim 230 kW (2 bucăţi) 
- vas de expansiune închis, volum minim 300 l (2 bucăţi) 
- schimbător de căldură în plăci, putere minimă 150 kW 
- rezervor acumulare agent termic (puffer), volum 2000 l 
- supapă de siguranţă, 4 buc 
- aerisitor automat 1/2", 4 buc 
- panou solar plan, 20 buc 
- staţie solară pompare gps 
- automatizare solară 
- suporţi panouri solare 
- boiler apă caldă menajeră, 3000 l, cu 2 serpentine 
- termomanometru, 2 buc 
- supapă sens, 6 buc 
- vas de expansiune solar 
- vas de expansiune boiler volum 200 l 
- pompe circulaţie  
- automatizare cazane+pompe 

  INSTALAŢII DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE  
  Asigurarea condițiilor de microclimat interior din clădire, impune realizarea unei 

instalaţii de ventilaţie mecanică compusă din: 
  - centrala de tratare a aerului  
 - filtru sintetic  
 - ventilator recirculare cu capacitate, dotat cu amortizoare de cauciuc 
 - recuperator de căldură 
 - filtru sintetic  
 - baterie de încălzire cu putere termică minim 150.00 kW. Agentul termic pentru încălzire 
va fi furnizat de către centrala termică la temperatura de max. 50 gr C. Bateria de încălzire va fi 
dotată cu ramă din oţel galvanizat. 
 - baterie de răcire cu putere de răcire de minim 140.00 kW 
 - ventilator de introducere a aerului  
 - tubulatură de ventilare 
 - instalaţia de climatizare 
 Pe perioada de vară  – baterii de răcire cu puterea de minim 140.00 kW 
 Pe perioada de iarnă – preîncălzirea aerului proaspăt se va face cu ajutorul 
recuperatorului de căldură 
 - instalaţia de automatizare 
 - instalaţia de desfumare 
 



Clădirea se încadrează în: 
• categoria B de importanţă, Conform H.G. nr. 766/1997 (anexa nr. 3) şi a 

Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 31/N din 3.10.1995 al 
(publicat în B.C. nr. 4/1996) 

• clasa II de importanta cf. P100-1/2013  
• grad de rezistenta la foc I  
• risc mic de incendiu   

 
1.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
 

An INV -  Lei 
(cuTVA) 

C+M - Lei (cu 
TVA) 

Total 21.928.317,18 18.366.008,27 
 

2.) Durata de realizare (luni) 
 

Durata de realizare a obiectivului este de 36 luni: 
Proiectare          4 luni; 
Lucrări de  execuţie     30 luni; 
Dotări şi utilaje        5 luni; 
Recepţie          1 luna 

 
 

3.) Capacități (în unități fizice și valorice) 
 

Capacităţi în unități fizice – suprafața construită desfăşurată – 3029.92  mp. 
 
 

Investiția specifică (C+M/aria desfăşurată) inclusiv TVA 6.062 mii 
lei/mp 

Arie desfăşurată: 
3029.92 mp 

 
  

Întocmit: 
S.C. URBIS CONCEPT S.R.L. 

ing. Maricica Susca 
 
 
 
 
 

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 234 din 29 noiembrie 2019 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„REPARAŢIE CAPITALĂ ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE  

DIN ŞCOALĂ  POSTLICEALĂ SANITARĂ  
ÎN SECŢIE DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ, BALNEOLOGIE  

ŞI EXTINDERE AMBULATOR LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA” 
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judetul Alba 

 
 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reparație capitală și schimbare de destinație din 
școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere 
ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba” 

2. Elaborator documentaţie: S.C. URBIS CONCEPT S.R.L. Cluj-Napoca 
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 
4. Amplasamentul obiectivului: municipiul Alba Iulia, strada Petru Dobra, nr. 2, județul 

Alba 
5. Indicatori tehnico - economici:  
- valoarea totală a investiţiei este de 21.928.317,18 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

             C+M este  de 18.366.008,27 lei, cu TVA inclus 
  - durata de realizare a obiectivului de investiții este de 36 luni, defalcată astfel: 

- lucrări de  execuție  30 luni; 
- dotări și utilaje     5 luni; 
- recepție       1 lună. 

 
- suprafaţa construită desfăşurată:  3.029,92  mp  
 

 
 

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 26341/29 noiembrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din școală  postliceală 
sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator  

la Spitalul Județean de Urgență Alba” 
 
 
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiții „reparație capitală și schimbare de destinație din școală  postliceală 
sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul 
Județean de Urgență Alba”, în vederea continuării prestării serviciilor de proiectare, respectiv 
elaborarea proiectului tehnic de execuție. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Imobilul existent este o clădire tip parter și etaj parțial executat în jurul anului 1980. 

Spațiile existente nu asigură posibilitatea amenajării tuturor spațiilor necesare funcționării 
unității sanitare. 

Investiția avută în vedere propune realizarea intervențiilor la structură și finisaje conform 
recomadărilor din expertiza tehnică și expertiza energetică, realizarea unui etaj și mansardă peste 
corpul de clădire existent, execuția unui nou corp de clădire cu subsol parțial parter și trei etaje și 
execuția unei zone cu subsol și parter. 

În corpul de clădire existent se vor realiza recompartimentări care să asigure spațiile 
necesare noii destinații. În întreaga clădire vor fi realizate  finisaje  adecvate destinației 
obiectivului, cu materiale de bună calitate, rezistente, care vor asigura o durată de viață mare și o 
intreținere ușoară. De asemenea vor fi realizate instalații interioare noi. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- 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 și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
 



VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Realizarea acestui obiectiv de investiții va genera următoarele beneficii: 
- creșterea gradului de sănătate a populației județului Alba; 
- creșterea satisfacției profesionale a medicilor datorită faptului că aceștia vor profesa 

într-un mediu adecvat, dotat la standarde europene; 
- creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor medicale oferite; 
- crearea premiselor dezvoltării în județul Alba a unui spital care să deservească populația 

întregii regiuni; 
- creșterea eficienței energetice datorită faptului că toate echipamentele vor fi noi, din 

clasa energetică A+, iar prin proiect se realizează o eficientizare a utilizării energiei prin 
folosirea de panouri solare și izolarea termică a clădirilor. 

 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a 

investiției, conform devizului general, fiind de 21.928.317,18 lei, cu TVA inclus. 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Obiectivul de investiții propus se va realiza cu respectarea tuturor normelor și 

normativelor în vigoare pentru spitale conform Ordinului nr. 914/2006 al ministrului sănătății. 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în 

vederea întocmirii Proiectului de hotărâre. 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  234 din 29 noiembrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 26342/29 noiembrie 2019 
 

 
 
 

Către 
Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu 

 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație 
capitală și schimbare de destinație din școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, 
medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba” 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 12 decembrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 234/29 noiembrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din 
școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere 
ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”; 
 - descrierea investiției „Reparație capitală și schimbare de destinație din școală  
postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator 
la Spitalul Județean de Urgență Alba” - anexa nr. 1; 
 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație capitală și 
schimbare de destinație din școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, 
balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”- anexa nr. 2. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
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