
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  

,,Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) 

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 - Post Trafo 

Spital” (medie tensiune); 

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 - Post Trafo Spital” (medie tensiune) 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.  246 

Alba Iulia,  10 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. 6 Sănătate și protecție socială. 

  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 246 din 10 decembrie 2019 

 

 

 

DESCRIEREA 

INVESTITIEI 

Extras din Documentatia Tehnica 

 întocmită de S.C. Albaco Exim S.R.L. 

 

 

 Lucrările privind ,,Reparaţie Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) la 

Spitalul Județean de Urgență Alba, constau în următoarele: 

 Înlocuirea celulelor de separaţie şi a celor 3 transformatoare 
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atorilor electrici 

 

Funcţiune principală: spital judetean de urgenta; 

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

medici si asistente, spatii anexe; 

 

Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii: 

,,Reparatie Capitala - Post Trafo Spital” 

(medie tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba 

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

 

1.) Denumirea obiectivului de investiții 

 ,,Reparaţie Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) la Spitalul Județean de 

Urgență Alba 

 municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba 

 

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

a) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, b-dul 

Revoluţiei 1989, nr.23, jud. ALBA. Terenul este înscris în CF nr. 106270 Alba Iulia. Imobilul 

este proprietatea publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, prin contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, 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. REVOLUŢIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA 

 

4.) Beneficiarul investiţiei: 

   Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUŢIEI 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. Albaco Exim S.R.L. 

Municipiul Alba Iulia, Str. Biruinţei, nr. 46A, Județul Alba 

J01/527/1996,  CUI RO 8873604 

Reprezentat legal: ing. Cornel Barbat 

 

6.) Date generale ale clădirilor: 

  Clădirea punctului de transformare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este din 

anul 1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalaţii sunt într-o stare 



de degradare avansată, existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care sa ducă 

la pierderea alimentării cu energie electrică şi chiar accidentarea personalului operativ.  

 Având în vedere că echipamentele de comutaţie aferente celulelor de medie tensiune sunt 

cu durata de viaţă depăşită şi într-o stare avansată de degradare, acţionarea acestora prezintă un 

pericol pentru personalul operativ. Totodată acţionarea se face cu dificultate, existând cazuri în 

care echipamentele nu îşi îndeplinesc corect funcţia (întrerupătorul nu execută comanda de 

conectare/deconectare, cuţitele separatoarelelor nu închid/deschid corect calea de curent etc.), 

fiind necesare anumite reparaţii/ajustări/reefectuarea manevrei la faţa locului. 

 Modelul învechit al celulelor nu asigură o exploatare uşoară a acestora, lipsind 

componente prezente uzual la celulele noi cum ar fi: indicator prezenţă tensiune, indicator stare 

operativă echipamente (schema sinoptică), indicator valori curenţi-tensiune pe 20 kV. 

 De asemenea, în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cauzat de defecţiunea 

unui echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate şi cu necesitatea 

realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc. 

 Un alt argument pentru modernizarea echipamentelor de medie tensiune este şi modul de 

măsurare a energiei electrice consumate. În prezent aceasta se face pe joasă tensiune prin grup de 

măsură în montaj semidirect, iar pierderile în transformatoarele de tensiune sunt calculate în baza 

unui algoritm şi nu măsurate. Prin modernizarea celulelor se va face şi trecerea la măsura pe 

medie tensiune care va măsura exact atât energia consumată de echipamentele din spital cât şi 

pierderile în transformatoare. 

O altă observaţie ar fi că în compartimentul tabloului de medie tensiune se aud sunete 

generate de descărcări electrice care pot duce oricând la un defect, producând implicit alte avarii 

în aval şi oprirea furnizării de energie electrică spre spital. Descărcările sunt generate de izolaţia 

învechită a echipamentelor aferente celulelor. 

Proiectul tratează doar partea de medie tensiune şi parţial partea de joasă tensiune, 

modernizarea tabloului de joasă tensiune 0.4 kV nefăcând obiectul acestui proiect. 

Racordarea la RED se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a 

energiei electrice, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 59/2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes 

public şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  

128/2008 privind Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie Revizia I. 

 

Conform datelor primite de la beneficiar s-au luat în calcul următoarele date de intrare: 

Situaţie Existentă 

  P max sim abs = 600 kW 

  Cos  = 0,9 

 U =  0.4 kV 

Situaţie Proiectată 
P max sim abs = 1500 kW 

  Cos  = 0,9 

 U =  0.4 kV 

 

Pe proprietatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se află un post de transformare 

de tip abonat şi anume PTz 49, alimentat din LES 20kV direcţia PT124 în Staţia 220/110/20kV 

Alba, intercalat în bucla intrare-ieşire între PTz 81 şi PTz 55. 

PTz 49 existent se află într-o clădire special contruită pentru acest obiectiv. 

Echipamentele şi clădirea sunt proprietatea consumatorului. Clădirea este compartimentată 

astfel: 

1. Camera tablou medie tensiune în care se află celulele de medie tensiune.  

2. Trei boxe trafo, două dintre acestea (trafo 1 şi trafo 2) au câte un trafo cu o putere 

400kVA, iar compartimentul pentru trafo 3 este neocupat. 

3. Camera tablou joasă tensiune în care se află tabloul general, tabloul grupului de măsură 

şi tabloul generatorului. 

4. Camera generatorului în care se află un grup electrogen cu o putere de 400 kVA.  

 

Tâmplăria întregii clădiri este învechită şi necesită înlocuirea uşilor exterioare, a 

geamurilor şi a grilelor de ventilare. 

 Postul de transformare este echipat astfel:  



- trei celule de linie cu separator (din care o celulă nu este utilizată) 

- o celulă de măsură cu transformatoare de tensiune şi 2 transformatoare de curent (în 

prezent nu este utilizată) 

- trei celule de transformator cu separator de bare şi întrerupătoare (din care o celulă 

aferentă trafo 3 nu este utilizată) 

- două transformatoare 20/0.4kV, 400 kVA 

- tablou general 0.4kV, tablou AAR şi generator 400kVA   

 

Măsurarea energiei electrice se realizează pe joasă tensiune prin: contor electronic 2-50A 

activ reactiv în montaj semidirect, prin reductori de curent 600/5A, cu curba de sarcină, interfaţa 

RS 485 şi cutie de comunicaţie pe trafo I şi contor electronic 2-50A activ reactiv în montaj 

semidirect, prin reductori de curent 600/5A, cu curba de sarcină, interfaţa RS 485 şi cutie de 

comunicaţie pe trafo II. 

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la 

CAPETELE TERMINALE LES 20KV INTRARE DINSPRE PTZ 81 ŞI CAPETELE 

TERMINALE LES 20 KV IEŞIRE SPRE PTZ 55- Conform ATR 70401110301/15.07.2011 

(anexat). 

 

Schema normală de funcţionare este următoarea: 

 Alimentarea din reţelele distribuitorului de energie electrică se face pe 20 kV în sistem 

de buclă, intrare-ieşire, existând posibilitatea ca la apariţia unei avarii în instalaţiile 

distribuitorului restabilirea alimentării să se facă prin manevre şi alimentare din celălalt capăt al 

buclei.  

Pe joasă tensiune spitalul este alimentat din transformatorul nr. 1 cu o putere de 400 kVA, 

acesta fiind conectat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 1). Similar trafo 2, aflat în 

rezerva rece, este racordat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 2).  

Ambele surse (sosire trafo 1 şi sosire trafo 2)  sunt apoi conectate printr-un cablu racordat 

după întrerupătoarele generale, cablu care permite alimentarea în caz de necesitate şi de pe trafo 

2. De pe această bară comună 0.4kV trafo 1-2 se intră în dulapul AAR aferent generatorului care 

consideră această sursă (reţeaua) ca fiind sursa de bază. Cealaltă intrare în dulapul AAR este 

sosirea de la generator, considerată sursa de rezervă. 

Ieşirea din tabloul AAR alimentează bara de distribuţie a tabloului general prin 

racordarea în tabloul general de joasă tensiune la intrarea aferentă trafo 3 (sosire trafo 3).  

În caz de avarie la trafo 1 consumul va fi preluat de trafo 2 prin: 

- deconectarea trafo 1 

- aducerea Trafo 1 în stare separat vizibil prin deschiderea separatorului pe 20kV şi 

scoaterea fuzibilelor MPR aferente LES 0.4kV trafo 1 

- aducerea Trafo 2 în stare deconenctat prin introducerea fuzibilelor MPR aferente LES 

0.4kV trafo 2 şi închiderea separatorului pe 20kV 

- aducerea acestuia în funcţiune a trafo 2 

Ca urmare a celor specificate mai sus am propus o soluţie de spor de putere şi de 

modernizare a postului PTz 49 prin înlocuirea completă a tabloului de medie tensiune cu două 

tablouri de medie tensiune unul aparţinaâd Electrica, respectiv Beneficiar.  

 

A. Lucrări pe tarif de racordare 

Lucrările constau în: 

- se vor demonta celulele de medie tensiune vechi existente după cum urmează: trei  

celule de linie, celula de masură şi cele trei celule trafo. 

- se vor demonta cablurile 20 kV dintre celulele trafo şi cele două transformatoare de 

putere existente de 400 kVA 

- se vor realiza lucrări de contrucţii şi recondiţionare internă (reparaţii, zugrăveli, 

adaptare canele de cabluri) 

- se va realiza instalaţia electrică de iluminat şi prize în încăperile celulelor şi a 

transformatoarelor 

- se va demonta întrega tâmplărie: uşi, geamuri respectiv grile de ventilare, iar acestea se 

vor înlocui cu altele noi  care vor respecta normativele in vigoare pentru cest tip de construcţie 

- se va monta un tablou de medie tensiune compus din: 



- două celule de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, 

extensibile, independente, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24 kV, 

630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi CLP, 

indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de încălzire anticondens, 

integrabilă în SAD; 

- o celulă de măsură, de interior, simplu sistem de bare, extensibilă, independentă, 

cu izolaţia barelor în aer, 24kV, 630 A, 3 transformatoare de curent de 2x30/5A şi 3 

transformatoare de tensiune de 20/√3/0,1/√3/0,1/3 kV, cls.0.5, integrabilă în SAD; 

- o celulă de servicii interne, de interior, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul 

de comutaţie în SF6, 24kV, 630A, 16kA(1s), echipată cu separator de sarcină în SF6, cu 3 poziţii 

(închis-deschis-la pământ) şi acţionare manuală/motorizată 24Vcc, prevăzut cu suport fuzibile şi 

CLP aval, 2 bucăţi siguranţe fuzibile prevăzute cu percutor la declanşare, 24kV/2.5A,  

transformator de servicii interne 4 kVA, indicator prezenţă tensiune cu contact auxiliar pentru 

integrare în SCADA şi sistem anticondens (rezistenţă, termostat); 

- o celulă de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, 

extensibile, independente, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24 kV, 

630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi CLP, 

întrerupător, indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de încălzire 

anticondens; 

- se va monta un dulap DSI c.a./c.c., cu redresor 230Vca/24Vcc, baterie de acumulatori, 

rezistenţă de încălzire şi termostate şi un dulap UCMT pregătit pentru integrare în SAD 

- la postul de transformare se va îmbunătăţi priza de pământ  astfel încât valoarea 

rezistenţei de dispersie va fi mai mică de 1 ohm; 

- realizarea centurii interioare de legare la pământ şi legarea tuturor părtţlor metalice care 

nu sunt căi de current la aceasta. 

 Delimitarea instalaţiilor: Punctul de delimitare a instalațiilor: la nivelul de tensiune 20 

kV, la CAPETELE TERMINALE LES 20KV ieşire din celula de linie plecare spre bebeficiar. 

 Măsura energiei electrice: Se va face pe medie tensiune prin 3 transformatoare de 

curent de 2x30/5A clasa 0,5s, setate pe 60/5A, 3 transformatoare de tensiune 20/√3/0,1/√3/0.1/3 

kV şi contor electronic trifazat activ/reactiv, cu curba de sarcină şi RS485, cu modem inclus, 

3x58/100V, 5(10)A, cls. 0,5s, integrabil în sistemul de telecitire al SDEE Alba. 

Transformatoarele de curent vor avea clasa de precizie 0.5s, iar cele de tensiune vor avea clasa 

de precizie 0,5. 

Contoarele existente pe joasa tensiune se vor demonta şi vor fi predate 

operatorului de distribuţie. 

 

B. Lucrări pe tarif beneficiar 

- se va monta un tablou de medie tensiune compus din: 

- o celulă de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, 

extensibile, independente, cu izolţtia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24 kV, 

630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi CLP, 

indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de încălzire anticondens, 

integrabilă în SAD; 

- trei celule de medie tensiune, de transformator, de interior, simplu sistem de 

bare, extensibile, independente, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24 

kV, 630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi 

CLP, siguranţe fuzibile, indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de 

încălzire anticondens; 

- în cabina trafo 1,2 si 3 se va monta câte un transformator de putere în ulei, 800 kVA, 

20/0,4 kV, cu pierderi reduse 

- se va realiza 60 m de LE 20 kV între trafo-urile de putere şi celulele trafo, cu cablu 

A2XS(FL)2Y 3x1x150/25 

 

7.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

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

Lucrări pe tarif de racordare 429.618,56 116.360,58 

Lucrări pe tarif beneficiar 470.322,51 108.667,23 

TOTAL investitie 899.941,07 225.027,81 



Lucrările încadrate în tarif de racordare se vor derula prin intermediul SDEE Alba. 

 

 

8.) Durata de realizare  

 

Executie PTh +DEE 

Aprovizionare 

echipamente

Montaj celule MT in 

camera special 

Montare trafo de 

putere

Parametrizare relee 

celule 

Montare LE 20kV intre 

cel. 20kV si trafo

Verificare priza de 

pamant

Parametrizari 

echipamente

Receptie,  PIF

3 1 3 41

Luna 1

2 4 1 2

Luna 2

2

Luna 3

3 4

 
  

Durata de realizare a investiţiei este de 3 luni  

 

 

 

  Întocmit: 

S.C. ALBACO EXIM S.R.L. 

   ing. Cornel BARBAT 

 

              

 

                                                           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 246 din 10 decembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

„REPARAȚIE CAPITALĂ - POST TRAFO SPITAL” (MEDIE TENSIUNE) 

LA SPITALUL  JUDEŢEAN  DE  URGENŢĂ  ALBA  

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

 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie 

tensiune); 

2. Elaborator documentaţie: S.C. ALBACO EXIM S.R.L. Alba Iulia 

3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba  

4. Amplasamentul obiectivului: 

- județul Alba, municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 23; 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 899.941,07 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

             C+M este  de 225.027,81 lei, cu TVA inclus, compusă din: 

  - lucrări pe tarif de racordare - 429.618,56, cu TVA inclus, din care valoarea 

             C+M este  de 116.360,58 lei, cu TVA inclus; 

  - lucrări pe tarif beneficiar - 470.322,51 , cu TVA inclus, din care valoarea 

             C+M este  de 108.667,23 lei, cu TVA inclus. 

  - durata de realizare a obiectivului de investiții este de 3 luni. 

 

 

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 27361/10 decembrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) 

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 - Post Trafo Spital” (medie tensiune), în vederea 

continuării prestării serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Clădirea postului de transformare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este din anul 

1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalații sunt într-o stare de 

degradare avansată existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care să ducă la 

pierderea alimentării cu energie electrică și chiar la accidentarea personalului operativ.  

 Având în vedere că echipamentele de comutație aferente celulelor de medie tensiune sunt 

cu durata de viață depașită și într-o stare avansată de degradare, acționarea acestora prezinta un 

pericol pentru personalul operativ. Totodată acționarea se face cu dificultate, existând cazuri în 

care echipamentele nu își îndeplinesc corect funcția (întrerupatorul nu execută comanda de 

conectare/deconectare, cuțitele separatoarelelor nu închid/deschid corect calea de curent etc.) 

fiind necesare anumite reparații/ajustări/reefectuarea manevrei la fața locului. 

 Modelul învechit al celulelor nu asigură o exploatare ușoară a acestora, lipsind 

componente prezente uzual la celulele noi cum ar fi: indicator prezență tensiune, indicator stare 

operativă echipamente (schema sinoptică), indicator valori curenți-tensiune pe 20 kV. 

 Deasemenea în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cauzat de defecțiunea 

unui echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate și cu necesitatea 

realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc. 

 Un alt argument pentru modernizarea echipamentelor de medie tensiune este și modul de 

măsurare a energiei electrice consumate. În prezent aceasta se face pe joasă tensiune prin grup de 

măsură în montaj semidirect, iar pierderile în transformatoarele de tensiune sunt calculate în baza 

unui algoritm și nu măsurate. Prin modernizarea celulelor se va face și trecerea la măsura pe 

medie tensiune care va măsura exact atât energia consumată de echipamentele din spital cât și 

pierderile în transformatoare. 

O altă observație ar fi că în compartimentul tabloului de medie tensiune se aud sunete 

generate de descărcări electrice care pot duce oricând la un defect, producând implicit alte avarii 

în aval și oprirea furnizării de energie electrică spre spital. Descărcările sunt generate de izolația 

învechită a echipamentelor aferente celulelor. 

Proiectul tratează doar partea de medie tensiune și parțial partea de joasă tensiune, 

modernizarea tabloului de joasă tensiune 0.4 kV nefăcând obiectul acestui proiect. 

Racordarea la RED se va realiza în conformitate cu Legea 123/2012 a energiei electrice și 

a gazelor naturale, Ordin 59/2013 privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes 

public şi Ordin 128/2008 - ANRE - pentru aprobarea Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de 

Distribuție Revizia I. 

 

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 

Nu este cazul 

 

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 899.941,07 lei, cu TVA 

inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

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.  246 din 10 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. 2736310 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 la obiectivul de investiții  

 „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

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

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 246/10 decembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie 

tensiune); 

 - descrierea investiției „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) - anexa 

nr. 1; 

 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație Capitală - Post 

Trafo Spital” (medie tensiune) - anexa nr. 2. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 


