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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea 

lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul 
Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 
 
 

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 actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la 
obiectivul „Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii șiSala Unirii Alba Iulia - 
SALA UNIRII”; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a cotei de cofinanțare la obiectivul 
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 
UNIRII”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 49 din 28 februarie 2019 cu privire la 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a cotei de cofinanțare la obiectivul 
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 
UNIRII”; 

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 actualizați la finalizarea lucrărilor și a 
cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii 
șiSala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”, conform anexei care - parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  

 Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul local al Judeţului Alba, prin Consiliul 
Județean Alba, în valoare de 131.460,93 lei (inclusiv TVA). 
 Art. 3. 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. 4. 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; Președintelui Consiliului Județean Alba, 



Direcției juridică 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.  241 
Alba Iulia,  5 decembrie 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judetean Alba nr. 241 din 5 decembrie 2019 

 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
 
 

 
1. Denumirea obiectivului de investiţii: : „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 
2. Elaborator documentaţie: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj-Napoca 
3. Beneficiarul obiectivului: UAT – JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN 

ALBA 
4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai 

Viteazu, nr. 12 
5. Indicatori tehnico - economici:  
- valoarea totală a investiţiei este de 8.389.314,75lei, cu TVA inclus, din care: 
- valoarea C+M este de 6.822.762,12 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 18 luni  
- suprafaţa construită: 1.467 mp 
- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 
- regim de înălțime: S+P+1+M 
 
6. Finanţarea investiţiei: 
- 8.257.853,82 lei bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)  
- 131.460,93 lei bugetul local al Judeţului Alba (cofinanțare a Consiliului Judeţean 

Alba). 
 
 

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 26897/5 decembrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 
finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și  reabilitare 

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 
 
 
 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul de investiții 
„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 
UNIRII”, având în vedere finalizarea lucrărilor de refuncţionalizare şi reabilitare executate la 
Sala Unirii. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Clădirea Sălii Unirii este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în 

cetatea bastionară Alba Carolina, pe strada Mihai Viteazu, nr.12. Clădirea face parte din 
patrimoniul naţional înscris pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: AB-
II-m-A-0127.  
Construcţia a fost edificată iniţial între anii 1898 și 1900, ca un cazinou militar, (Cazina) 
destinată ceremoniilor garnizoanei militare locale. A avut de la început un caracter monumental 
marcat de stilul romantic al sfârşitului de secol și de influenţele occidental-europene. Între anii 
1919 și 1922, după Marea Unire din 1918, clădirea a primit modificări ce amplifică caracterul 
fastuos al acesteia prin sporirea dimensiunilor, ataşarea unui portal imens la intrare, decorarea 
interioară cu foiţă de aur și fresce monumentale (portretul Regelui Ferdinand și al Reginei 
Maria), frunza de stejar, etc, motive care să amintească de marele eveniment al Unirii Naţionale. 
Între 1967 și 1968, clădirea este redecorată și refuncţionalizată, făcând parte din circuitul 
expoziţional destinat manifestărilor a 50 de ani de la Marea Unire, inaugurate la 28 noiembrie 
1968.  

Având în vedere vechimea clădirii, în timp au apărut unele fenomene de comportare 
neconformă: degradări ale finisajelor interioare şi exterioare, degradarea unor elemente ale 
şarpantei prin pătrunderea apelor din precipitaţii prin învelitoare, degradarea planşeului peste 
parter de asemenea datorită apelor din precipitaţii pătrunse prin învelitoare, infiltraţii de apă la 
nivelul pereţilor de la subsol şi în unele încăperi de la nivelul parterului, etc. 

Drept urmare, a apărut necesitatea şi oportunitatea de intervenţie asupra construcţiei 
pentru aducerea acesteia la condiţii normale de siguranţă şi confort, precum şi la cerinţele 
moderne multifuncţionale a unui edificiu de cultură, precum şi de echipare cu instalaţii de 
încălzire, iluminare, pază şi securizare, PSI, paratrăznet, etc. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5 din 28 ianuarie 2016 s-a aprobat 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici şi a cotei de 
cofinanţare, obiectivul de investiţii fiind finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locală - 
OUG nr. 28/2013. În acest sens Consiliul Judeţean Alba a semnat contractul de finanţare nr. 
438/30.08.2016 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În urma finalizării procedurilor de achiziţii şi a încheierii contractelor de lucrări și de 
servicii a fost actualizat devizul general, ceea ce a condus la modificarea indicatorilor tehnico 
economici inițiali şi a cotei de cofinanţare.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.31 din 1 februarie 2018 s-au aprobat 
indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cota de cofinanţare. Lucrările la obiectivul de 
investiţii se execută în baza proiectului tehnic nr. 331/2015 întocmit de S.C. Megavox Proiect 
SRL. 



Pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut diverse situaţii care au impus 
efectuarea unor modificări de proiect tehnic şi adaptarea la situaţia practică din teren, rezultând 
necesitatea achiziţionării unor lucrări suplimentare iniţial nesolicitate, dar care au devenit absolut 
necesare pentru finalizarea contractului.  

Lucrările suplimentare sunt indispensabile atingerii cerinţelor de calitate, a indicatorilor 
tehnico-economici asumaţi de autoritatea contractantă şi nu afectează caracterul general al 
contractului. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.49 din 28 februarie 2019 s-au aprobat 
indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cota de cofinanţare. 

Lucrările la obiectivul de investiţii s–au finalizat la data de 31 iulie 2019.  

III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici şi a cotei 
de cofinanţare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 
Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a cotei de cofinanțare la obiectivul 
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 
UNIRII” 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 49 din 28 februarie 2019 cu privire la 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a cotei de cofinanțare la obiectivul 
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 
UNIRII” 

 
 IV. Baza legală 

- 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. 

 
 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 

Scopul investitiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea tuturor 
instalatiilor și aducerea la zi a necesitatilor de confort și buna functionarea a unui muzeu 
contemporan de asemenea importanta, unic in tara, prin obiectivul muzeal, acela al comemorarii 
Marii Uniri de la 1918. 

Prin funcţiunea principală, cladirea nu pune probleme speciale de protecţie a mediului. În 
clădire nu se desfăşoară activităţi care să constituie surse de poluare a aerului, solului, subsolului 
sau care să producă substanţe toxice ori periculoase. 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Finanțarea obiectivului de investiții s-a făcut prin Programul National de Dezvoltare 

Locală - OUG nr. 28/2013 şi din bugetul județului Alba, valoarea totală a investiției, conform 
devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor, fiind de 8.389.314,75 lei, cu TVA inclus. 
Devizul general, actualizat este cuprins în Anexa la prezentul şi este parte integrantă a raportului 
de specialitate. 

 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Proiectul are un impact pozitiv prin lucrările de intervenţie asupra construcţiei pentru 

aducerea acesteia la condiţii normale de siguranţă şi confort, precum şi la cerinţele moderne 
multifuncţionale a unui edificiu de cultură, precum şi de echipare cu instalaţii de încălzire, 
iluminare, pază şi securizare, PSI, paratrăznet, etc. 

 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
 
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.  241 din 5 decembrie 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. 26904/5 decembrie 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 actualizați la finalizarea lucrărilor 

și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al 
Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 
 

 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” 
care va avea loc în data de 12 decembrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 241/5 decembrie 2019 şi are ataşat referatul 
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și  
reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” . 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia dezvoltare şi bugete 
Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  
patrimonială și managementul unităților de cultură  
Nr. 26953/05.12.2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 

la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare 
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 
 

Clădirea Sălii Unirii este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în 
cetatea bastionară Alba Carolina, pe strada Mihai Viteazu, nr.12. Clădirea face parte din 
patrimoniul naţional înscris pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: AB-
II-m-A-0127.  
Construcţia a fost edificată iniţial între anii 1898 și 1900, ca un cazinou militar, (Cazina) 
destinată ceremoniilor garnizoanei militare locale. A avut de la început un caracter monumental 
marcat de stilul romantic al sfârşitului de secol și de influenţele occidental-europene. Între anii 
1919 și 1922, după Marea Unire din 1918, clădirea a primit modificări ce amplifică caracterul 
fastuos al acesteia prin sporirea dimensiunilor, ataşarea unui portal imens la intrare, decorarea 
interioară cu foiţă de aur și fresce monumentale (portretul Regelui Ferdinand și al Reginei 
Maria), frunza de stejar, etc, motive care să amintească de marele eveniment al Unirii Naţionale. 
Între 1967 și 1968, clădirea este redecorată și refuncţionalizată, făcând parte din circuitul 
expoziţional destinat manifestărilor a 50 de ani de la Marea Unire, inaugurate la 28 noiembrie 
1968.  

Având în vedere vechimea clădirii, în timp au apărut unele fenomene de comportare 
neconformă: degradări ale finisajelor interioare şi exterioare, degradarea unor elemente ale 
şarpantei prin pătrunderea apelor din precipitaţii prin învelitoare, degradarea planşeului peste 
parter de asemenea datorită apelor din precipitaţii pătrunse prin învelitoare, infiltraţii de apă la 
nivelul pereţilor de la subsol şi în unele încăperi de la nivelul parterului, etc. 

Drept urmare, a apărut necesitatea şi oportunitatea de intervenţie asupra construcţiei 
pentru aducerea acesteia la condiţii normale de siguranţă şi confort, precum şi la cerinţele 
moderne multifuncţionale a unui edificiu de cultură, precum şi de echipare cu instalaţii de 
încălzire, iluminare, pază şi securizare, PSI, paratrăznet, etc. 

Scopul investiţiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea 
tuturor instalaţiilor şi aducerea la zi a necesităţilor de confort şi bună funcţionare a unui muzeu 
contemporan de asemenea importanţă, unic în ţară, prin obiectivul muzeal, acela al comemorării 
Marii Uniri de la 1918. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5 din 28 ianuarie 2016 s-a aprobat 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici şi a cotei de 
cofinanţare, obiectivul de investiţii fiind finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locală - 
OUG nr. 28/2013. În acest sens Consiliul Judeţean Alba a semnat contractul de finanţare nr. 
438/30.08.2016 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În urma finalizării procedurilor de achiziţii şi a încheierii contractelor de lucrări și de 
servicii a fost actualizat devizul general, ceea ce a condus la modificarea indicatorilor tehnico 
economici inițiali şi a cotei de cofinanţare.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.31 din 1 februarie 2018 s-au aprobat 
indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cota de cofinanţare. 

Lucrările la obiectivul de investiţii se execută în baza proiectului tehnic nr. 331/2015 
întocmit de S.C. Megavox Proiect SRL.Pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut 
diverse situaţii care au impus efectuarea unor modificări de proiect tehnic şi adaptarea la situaţia 
practică din teren, rezultând necesitatea achiziţionării unor lucrări suplimentare iniţial 



nesolicitate, dar care au devenit absolut necesare pentru finalizarea contractului. Astfel, prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.49 din 28 februarie 2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici actualizaţi şi cota de cofinanţare. 

Lucrările la obiectivul de investiţii s–au finalizat la data de 31 iulie 2019.  
Indicatorii tehnico – economici după finalizarea lucrărilor sunt: 

- valoarea totală a investiţiei este de 8.389.314,75lei, cu TVA inclus, din care: 
- valoarea C+M este de 6.822.762,12 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 18 luni  
- suprafaţa construită: 1.467 mp 
- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 
- regim de înălțime: S+P+1+M 
 Finanţarea investiţiei: 
- 8.257.853,82 lei bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)  
- 131.460,93 lei bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba) 
Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 
Consiliului Județean indicatorii tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei 
de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 
Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 
alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 
Județean Alba se vor aproba indicatorii tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a 
cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și 
Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

      
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   
    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 
 
 
 
 

      Întocmit,  
   Anca DRĂGHICIU 
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