
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 decembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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”;  

- 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”; 

- raportul de specialitate nr. 26953/5 decembrie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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”; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

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 
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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. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 258 

Alba Iulia, 12 decembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d 

şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 258 din 12 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). 

 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 


