
 

 

 

 

    

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții                        

,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD’’  

faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional nr. 1 la  

Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de  

Pneumoftiziologie Aiud şi UAT - Judeţul Alba în vederea implementării proiectului  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 10 aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE 

AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional nr. 1 la Acordul de 

parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT 

Judeţul Alba în vederea implementării proiectului; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 

PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 

nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului; 

- raportul de specialitate nr. 8598/6 aprilie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete și 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 833 din 18 martie 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18 martie 2020; 

- adresa nr. 9628 din 16 martie 2020 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru prin 

care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul tehnic este considerat 

conform; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017 privind aprobarea 

Acordului de parteneriat care va fi încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT 

Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 129 din 8 mai 2018 cu privire la modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

- Contractului de finanțare nr. 2445 din 20.06.2018 încheiat între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru 

implementarea proiectului cod SMIS 114599 – Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie 

Aiud; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



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, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d și lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173 alin. 

7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 35 şi 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare 

energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”  faza Proiect tehnic, conform anexei nr. 1 care 

cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă devizul general al investiţiei „Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud”, la valoarea totală de 8.713.689,10 lei (inclusiv TVA), din care C+M 

6.358.840,17 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 

9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT - Judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017, în vederea 

implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, 

să semneze documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a 

UAT - Judeţul Alba.  

 Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 

de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 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. 80 

Alba Iulia, 10 aprilie 2020 

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

art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 80 din 10 aprilie 2020 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’- faza Proiect Tehnic  

 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii:  

,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’ 

2. Elaborator documentaţie:  

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCT S.A. Alba Iulia; 

3. Beneficiarul obiectivului:  

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

4. Amplasamentul obiectivului:     

   Județul Alba, Municipiul Aiud,  Str. Ecaterina Varga, nr. 6; 

5. Indicatori tehnico - economici:  

  - valoarea totală a investiţiei este de 8.713.689,10 lei, cu TVA inclus,  

din care  

valoarea C+M este  de 6.358.840,17 lei, cu TVA inclus; 

  - durata de realizare a obiectivului de investiții este de 6 luni. 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 80 din 10 aprilie 2020 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 1  

la Acordul de Parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 

pentru realizarea proiectului 

„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”   

 

            Având în vedere: 

- Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr. 833 din 18.03.2020, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18.03.2020; 

- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 9628 din 

16.03.2020 prin care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul 

tehnic este considerat conform; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129 din 8 mai 2018 cu privire la 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea 

depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017 privind 

aprobarea Acordului de parteneriat  încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi 

UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital 

Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- Devizul general actualizat al proiectului, prin care valoarea totală a 

proiectului a crescut de la suma de 7.726.568,46 lei, cu TVA inclus, la suma de 

8.713.689,10 lei, cu TVA inclus. 

- Contractul de finanțare nr. 2445/20.06.2018, încheiat încheiat între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru 

implementarea proiectului cod SMIS 114599 – Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie 

Aiud; noi, 

 

      Părţile semnatare ale Acordului de parteneriat : 

 

1. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, cu sediul în în municipiul Aiud, Str. 

Ecaterina Varga, nr. 6, judetul Alba, cod 515200, cod fiscal 4331066 având calitatea de 

Lider de proiect (Partener 1), prin reprezentant legal – doamna Jr. Noiela Cristina 

VIERU, manager Spital  Pneumoftiziologie Aiud : 

Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată
1
:  

 RO55TREZ00421F401600XXXX  – Sume primite în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată - Trezoreria Municipiului Aiud  

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare
2
: 

 RO26TREZ00421F480101XXXX  – Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume 

primite în contul plăţilor efectuate în anul curent - Trezoreria Municipiului Aiud 

 RO70TREZ00421F480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume 

primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - Trezoreria Municipiului Aiud 

                                                
1
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 

nr. 93/2016; 
2
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. 

nr. 93/2016; 



 RO17TREZ00421F480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - 

Prefinanţare - Trezoreria Municipiului Aiud 

 RO21TREZ00421F427000XXXX– Subvenţii de la bugetul de stat către instituții 

publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor 

finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de 

programare 2014-2020 - Trezoreria Municipiului Aiud 

2. UAT - Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu 

nr.1, județul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 2, prin reprezentant 

legal domnul Ion DUMITREL, în calitate de Președinte : 

 Cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria 

Municipiului Alba Iulia  

 

Au convenit următoarele:  

în baza prevederilor art. 10 alin. 2 din Acord, am convenit de comun acord să încheiem 

prezentul Act Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017, după cum  

urmează: 

I. Se modifică art. 3 alin. 1 punctul 4 din Acord cu privire la activitățile ulterioare semnării 

contractului de finanțare „Execuție lucrări de reabilitare energetică” de la  valoarea estimată de 

7.255.028,13 lei inclusiv TVA, la valoarea  de 8.242.148,79 lei, inclusiv TVA.  

 

II. Se modifică art. 3, alin.( 2) din Acordul de parteneriat cu privire la contribuția la co-

finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează: 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                                                                        

0,00 lei -0%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)                                                                       

0,00 lei - 0% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv  TVA)                                                                      

0,00 lei - 0 % 

Partener 2 

UAT Judeţul Alba 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                                                           

110.001,97 lei - 2% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)                                                   

3.213.590,37 lei - 100% 

 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)                               

3.323.592,34 lei – 38,14% 

 

„UAT Județul Alba va asigura întreaga cofinanțare a proiectului, respectiv suma de 

3.323.592,34 lei, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare.” 

 

    III. Celelalte clauze din cuprinsul acordului de parteneriat rămân nemodificate.  

     

Părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 3 (trei) exemplare originale, 

în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original  finanțatorului.  

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

VIERU Noiela Cristina 

Manager  

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud   

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 DUMITREL Ion 

Președinte 

Consiliul Județean Alba 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 


