
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  

„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia  

și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș” 

 

 

 

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 „Construire rezerve de apă la Secția 

de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”; 

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 „Construire 

rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de 

Arieș”, 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.  235 

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. 235 din 29 noiembrie 2019 

 

DESCRIEREA 

INVESTIŢIEI 

Extras din Documentatia Tehnică 

întocmită de S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

 

 Lucrările privind „CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE 

INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA  ŞI  SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA 

DE ARIEŞ”, constau în următoarele: 

- realizarea unor rezerve de apă integrată în circuitul de alimentare conform Ordinului 

ministrului sănătăţii nr. 914/2006; 

- necesitatea  este justificată şi prin Procesul verbal de control nr. 441/18-28.03.2019 

încheiat de către Direcţia de Sănăatate Publică Alba, în care se specifică obligativitatea instalării 

rezervei de apă, respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene, 

contribuind la asigurarea unui grad ridicat privind alimentarea cu apă,  în conformitate cu 

standardele în vigoare. 

Funcţiune principală: secție de infecţioase, respectiv secţie de psihiatrie cronici 

Funcţini secundare: saloane de spitalizare, săli de tratament, camere pentru 

medici şi asistente, spaţii anexe 

 

Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii: 

„CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA  

ŞI  SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA DE ARIEŞ”  

ALE SPITALULUI  JUDEŢEAN  DE  URGENŢĂ  ALBA  

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

 

1.) Denumirea obiectivului de investiții 

a.) „CONSTRUIRE REZERVĂ DE APĂ LA SECŢIA DE BOLI 

INFECŢIOASE”,  municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, judeţul Alba”  

b.) „CONSTRUIRE REZERVĂ DE APĂ LA SECŢIA DE PSIHIATRIE-

CRONICI”,  oraşul Baia de Arieş, str. Prof. Dr. Lazar Chirilă, nr. 2, judeţul Alba” 
2.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 

    a.) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, str. 

Decebal, nr. 3, judeţul Alba. Terenul este înscris în CF nr. 86075 Alba Iulia . Imobilul este 

proprietatea publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba,  

prin contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice 

sau în zona de protecţie a acestora. 

   b.) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul localităţii Baia de Arieş, str. 

Prof. Dr. Lazar Chirilă, nr. 2, judeţul Alba. Terenul este înscris în CF nr. 71401 Baia de Arieş. 

Imobilul este proprietatea publica a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba, prin contractul de administrare nr. 6937/2012, nefiind inclus în lista 

monumentelor istorice sau în zona de protecţie a acestora. 

3.) Titularul investiţiei: 

   Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba  

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

4.) Beneficiarul investiţiei: 

   Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia  

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

COD FISCAL 4613342, REPREZENTAT LEGAL DE CĂTRE D-NA MÂRZA SIMONA DIANA, 

ÎN CALITATE DE MANAGER ŞI  D-NA GORDIŢĂ CARMEN, ÎN CALITATE DE DIRECTOR 

FINANCIAR CONTABIL. 

5.) Elaboratorul studiului (proiectant general): 

S.C. Instal Vest S.R.L. 

Municipiul Alba Iulia, str. Calea Motilor,  nr. 98, județul Alba 

J01/320/1994,  CUI RO 5428939 

Reprezentat legal: ing. Roşiu Ioan 



6.) Date generale ale clădirilor: 

a.) În prezent Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba este 

alimentatată direct din reţeaua de distribuţie apă a municipiului Alba Iulia, prin intermediul unui 

branşament din polietilenă PEID, De=63 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat în 

interiorul proprietăţii),  alimentarea cu apă se ramifică, fiind asigurată alimentarea cu apă pentru 

consum curent, printr-o conductă PEID, De=63 mm, iar pentru asigurarea funcţionării instalaţiei 

de stingere interioare (hidranţilor interiori) alimentarea este făcută printr-o conductă PEID, 

De=63 mm îngropată şi  printr-o conductă din oţel zincat cu diametrul de 2”.  

Totuşi, având în vedere asigurarea cu apă a unităţilor spitaliceşti în conformitate cu art. 

III.5.2.1.2 şi art. III 5.2.1.3 din NP 015/1997, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 17 din Ordinul 

ministrului sănăţii nr. 914/2006, cât şi reglementarile SR 1343-1/2006, tabel 2, este necesară 

rezerva de apă potabilă pentru 1-3 zile, debitul mediu specific pentru unităţile spitaliceşti fiind 

400-600 l /pat zi 

Varianta optimă presupune realizarea următoarelor obiecte: 

Obiect 1 – Construire infrastructură şi suprastructură rezervor apă  

Se propune construirea unei infrastructuri pentru rezervă de apă, adică, construirea unei 

fundaţii din beton armat monolit de tip radier general pentru rezervorul cu V=22 mc. În cadrul 

acestui obiect s-a prevăzut şi amplasarea rezervorului metalic în incita secţiei, rezervorul fiind de 

tip suprateran termoizolat deschis, dotat cu racord alimentare cu apă, racord preluare apă din 

rezervor, racord de golire şi racord de preaplin, rezistenţă electrică, capac, sonde de nivel, etc .  

Obiect 2 – Reţele de incintă, staţie de ridicare a presiunii cu instalaţia interioară aferentă 

În cadrul reţelelor de incintă, rezervorul va fi alimentat cu apă printr-o conductă din 

polietilenă, în paralel cu conducta de alimentare cu apă fiind montată şi conducta de aspiraţie apă 

din rezervor, vor fi montate conductele de golire, respectiv preaplinul rezervorului.  

La interior va fi prevăzut un grup de pompare, ce preia apa din rezervor şi o va pompa în 

distribuţia instalaţiei interioare de alimentare cu apă rece (existentă). Grupul va avea 

funcţionarea automată şi va fi echipat cu un tablou pentru alimentare şi comandă. Automatizările 

prevăzute vor proteja grupul la lipsă apă, vor închide automat alimentarea cu apă peste nivelul 

maxim, respectiv vor face alimentarea cu apă direct în cazul în care va fi lipsă tensiune şi grupul 

de pompare nu va funcţiona. La intersecţia reţelei de apă cu reţeaua de canalizare existentă, 

conductele de alimentare cu apă vor fi montate în tuburi de protecţie. 

Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse: 
Soluția de realizare propusă pentru execuția lucrărilor presupune a se monta: 

- rezervor cu volumul de 22 mc  

- conducte pentru alimentare şi aspiraţie apă din rezervor din polietilenă PEID ,De=63mm, 

PN10, PE100, montate îngropat  

- conducte de golire şi preaplin rezervor, din PVC, acestea fiind racordate într-un cămin 

existent al reţelei de canalizare pluvială 

- grup de pompare (Q=1.4 mc/h, H=39 mca) + vase de hidrofor (3 buc * 500 l)  

- distribuitor DN100, cu racorduri de la grupul de pompare şi de la instalaţia interioară, 

inclusiv pe by-pass alimentare cu apă direct din conducta de branşament a clădirii  

- automatizări cu sonde de nivel, regulator de nivel electronic, electrovalve. 

b.) În prezent, Secţia de Psihiatrie-Cronici din Baia de Arieş a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba este alimentatată direct din reţeaua de distribuţie apă a localităţii Baia de Arieş, 

prin intermediul unui branşament din polietilenă PEID, De=50 mm, PN6, din căminul de 

apometru existent (situat la limita proprietăţii)  alimentarea cu apă a instalaţiei interioare, pentru 

consum curent printr-o conductă PEID, De=50 mm, până la intrarea în clădire, iar la interior 

distribuţia ape este facută pe conducta din oţel zinc 

Totuşi având în vedere asigurarea cu apă a unităţilor spitaliceşti în conformitate cu art. 

III.5.2.1.2 şi art. III 5.2.1.3 din NP 015/1997, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 17 din Ordinul 

ministrului sănăţii nr. 914/2006, cât şi reglementarile SR 1343-1/2006, tabel 2 este necesară 

rezerva de apă potabilă pentru 1-3 zile, debitul mediu specific pentru unităţile spitaliceşti sunt 

400-600 l /pat zi. 

Varianta optimă presupune realizarea următoarelor obiecte: 

Obiect 1 – Construire infrastructură şi suprastructură rezervor apă  

Se propune construirea unei infrastructuri pentru rezerva de apă, adică, construirea unei 

fundaţii din beton armat monolit de tip radier general pentru rezervorul cu V=10 mc. În cadrul 

acestui obiect s-a prevazut şi amplasarea rezervorului metalic în incita secţiei, rezervorul fiind de 



tip suprateran termoizolat deschis, dotat cu racord alimentare cu apă, racord preluare apă din 

rezervor, racord de golire şi racord de preaplin, rezistenţă electrică contra îngheţului, capac, 

sonde de nivel, etc  

Obiect 2 – Reţele de incintă, staţie de ridicare a presiunii cu instalaţia interioară aferentă  

În cadrul reţelelor de incintă conducta de alimentare cu apă va fi dusă din căminul de 

apometru, până în centrala termică, din aceasta rezervorul va fi alimentat cu apa printr-o 

conductă din polietilenă, în paralel cu conducta de alimentare cu apă fiind montată şi conducta 

de aspiraţie apa din rezervor. La rezervor  vor fi montate conductele de golire, respectiv de 

preaplin a rezervorului.  

La interior va fi prevăzut un grup de pompare, ce preia apa din rezervor şi o va pompa în 

distribuţia instalaţiei interioare de alimentare cu apă rece (existentă). Grupul va avea 

funcţionarea automată şi va fi echipat cu un tablou pentru alimentare şi comandă. Automatizările 

prevăzute vor proteja grupul la lipsă apă, vor închide automat alimentarea cu apă peste nivelul 

maxim, respectiv vor face alimentarea cu apă direct în cazul în care va fi lipsă tensiune şi grupul 

de pompare nu va funcţiona. La intersecţia reţelei de apă cu reţeaua de canalizare existentă, 

conductele de alimentare cu apă vor fi montate în tuburi de protecţie. 

 Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse: 

 Soluția de realizare propusă pentru execuția lucrărilor presupune a se monta: 

- rezervor suprateran cu volumul de 10 mc  

- conducte pentru alimentare şi aspiraţie apa din rezervor din polietilena PEID, 

De=63mm, PN10, PE100, montate îngropat  

- conducte de golire şi preaplin rezervor, din PVC, acestea fiind racordate într-un cămin 

existent al reţelei de canalizare pluvială 

- grup de pompare (Q=1.0 mc/h, H=30 mca) + un vas de hidrofor (1 buc * 750 l)  

- distribuitor DN100, cu racorduri de la grupul de pompare şi de la instalaţia interioară, 

inclusiv pe by-pass alimentare cu apă direct din conducta de branşament a clădirii  

- automatizări cu sonde de nivel, regulator de nivel electronic, electrovalve. 

7.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

An INV – Lei (cu TVA) C+M – Lei (cu TVA) 

Total investiţia a) 194.272,15 80.222,66 

Total investiţia b) 176.943,06 76.062,42 

TOTAL investiţie 371.215,21 156.285,08 

8.) Durata de realizare  

 Grafic de timp 

 
Eape premergatoare 

investiţei de bază  
Etape pentru investiţia de bază  

Activitate 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1 0
 

1 1
 

Proiectare la faza  

SF/DALI 
X X          

Organizarea licitaţiei pentru 

proiectare şi execuţie  
  X         

Obţinerea avize acorduri 

autorizaţii  
 X  X X       

Proiectare la faza 

PT+DTAC 
   X X       

Realizarea infrastructurilor 

impuse de proiect 
    X X X X X X X 

Durata de realizare a lucrărilor este de 11 săptămâni. 

Întocmit: 

S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

   ing. Ioan ROŞIU 

 

ing. Valentin PAŞCA 

 

                                                           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 235 din 29 noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

„CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA  

ŞI  SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA DE ARIEŞ”  

ALE SPITALULUI  JUDEŢEAN  DE  URGENŢĂ  ALBA  

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

 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Construire rezerve de apă la Secția de 

infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș” 

2. Elaborator documentaţie: S.C. INSTAL VEST S.R.L. Alba Iulia 

3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba  

4. Amplasamentul obiectivului: 

a.)  Construire rezervă de apă la Secția de infecțioase - municipiul Alba Iulia, str. 

Decebal, nr. 3, județul Alba 

b.) Construire rezervă de apă la secția de psihiatrie cronici - localitatea Baia de Arieș, str. 

Prof. Dr. Lazăr Chirilă, nr. 2, județul Alba 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 371.215,21 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

             C+M este  de 156.285,08 lei, cu TVA inclus, din care: 

• Construire rezervă de apă la Secția de infecțioase  - 194.272,15 lei cu TVA 

inclus, din care valoarea C+M este  de 80.222,66 lei, cu TVA inclus 

• Construire rezervă de apă la secția de psihiatrie cronici - 176.943,06 lei cu TVA 

inclus, din care valoarea C+M este  de 76.062,42 lei, cu TVA inclus 

  - durata de realizare a obiectivului de investiții este de 11 săptămâni. 

 

 

                                               Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 26343/29 noiembrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de 

psihiatrie cronici din Baia de Arieș” 

 

 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și 

Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”, în vederea continuării prestării serviciilor de 

proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

 În prezent Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este 

alimentatată direct din rețeaua de distribuție apă a municipiului Alba Iulia, prin intermediul unui 

branșament din polietilenă PEID, De=63 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat la 

interiorul proprietății)  alimentarea cu apă se ramifică fiind asigurată alimentarea cu apă pentru 

consum curent, printr-o conductă PEID, De=63 mm, iar pentru asigurarea funcționării instalației 

de stingere interioare (hidranților interiori) alimentarea este facută printr-o conducta PEID, 

De=63 mm îngropată și  printr-o conductă din oțel zincat cu diametrul de 2”.  

În prezent Secția de Psihiatrie – Cronici, din Baia de Aries, a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia este alimentatată direct din rețeaua de distribuție apă a localității Baia de 

Arieș, prin intermediul unui branșament din polietilenă PEID, De=50 mm, PN6, din căminul de 

apometru existent (situat la limita proprietății)  alimentarea cu apă a instalatiei interioare , pentru 

consum curent  printr-o conductă PEID, De=50 mm, până la intrarea în clădire iar la interior 

distribuția apei este facută pe conductă din oțel zincat. 

Având în vedere necesitatea asigurării cu apă a unităților spitalicești în conformitate cu NP 

015/1997, art. III.5.2.1.2, art .III 5.2.1.3, OMS 914/2006, art 13,14,15, art 17 cât și 

reglementările SR 1343-1/2006, tabel 2, este necesară o rezervă de apă potabilă pentru 1-3 zile, 

debitul mediu specific pentru unitățile spitalicești fiind de 400-600 l /pat zi. 

Investiția avută în vedere propune realizarea unor rezerve de apă, integrate în circuitul de 

alimentare, conform OMS 914/2006, pentru cele două secții ale Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia. 

Necesitatea  este justificată și prin procesul verbal de control nr. 441/18-28.03.2019 al 

Direcției de Sănătate Publică Alba, în care se specifică obligativitatea instalării rezervei de apă, 

respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene. 

 

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 

 În elaborarea proiectului s-a ținut seama de legislația europeană cu privire la Evaluarea 

impactului asupra mediului Directiva 85/33/EC, amendată prin Directiva 97/11/CE. 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Realizarea obiectivului de investiții va avea o influență pozitivă asupra asigurării rezervei 

de apă potabilă a unităților spitalicești, asupra creșterii gradului de confort a populației, respectiv 

a actului medical, îmbunătățirea calității și protecției mediului. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a 

investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 371.215,21 lei, cu TVA 

inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Proiectul are un impact pozitiv asupra personalului unităților spitalicești prin accesul la 

serviciile necesare desfășurării unei activități specifice, eliminându-se astfel înmulțirea și 

diseminarea agenților patogeni și creînd totodată premisela autorizării și funcționării legale ale 

acestora, cât și posibilitatea diversificării activității actului medical, în conformitate cu Ordinul 

Ministerului Sănătății nr. 914/20016. 

Deasemenea, prin realizarea acestui proiect se pun la dispoziția cetățenilor și angajaților 

toate facilitățile la standardele în vigoare - OG 101/2006 privind serviciile publice - eliminând 

riscurile de îmbolnăvire a angajaților și a populației pasagere prin aceste instituții. Se aduc 

îmbunătățiri relevante mai ales din punct de vedere al protejării  factorilor de mediu, conform 

OUG 195/2005 privind Protecția mediului, asigurând un potențial infrastructural superior 

calitativ la standarde europene, prin sporirea activității specifice, datorate unui mediu curat. 

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.  235 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. 26344/29 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  

 „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie 

cronici din Baia de Arieș” 

 

 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. 235/29 noiembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase 

din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”; 

 - descrierea investiției „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia 

și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”- anexa nr. 1; 

 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire rezerve de apă la 

Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”- anexa nr. 

2. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 


