ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș’’, faza Proiect Tehnic, a
Devizului general și a Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017,
încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul
Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ,,ordinară’’ din luna iunie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,, Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș’’, faza Proiect Tehnic și a Actului Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat
nr. 14.364 din 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna
Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017, în vederea implementării proiectului
„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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.
- Adresa UAT Oraşul Ocna Mureş nr. 3990 din 09.03.2020, înregistrată la Consiliul
Judeţean Alba cu nr. 6010 din 09.03.2020;
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 13408 din 15.04.2020, prin care
se comunică UAT –ului Ocna Mureș că Proiectul tehnic este considerat conform;
Ținând cont de prevederile :
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială
Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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 Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018, privind aprobarea Actului
Adițional nr. 1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017, încheiat între
UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8
septembrie 2017, în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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 Județean Alba nr. 154 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea
finanţării acestuia 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 şi a cheltuielilor
legate de proiect, Cod SMIS 116475.
- Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii generale
de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare) şi
Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu
titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
- Contractului de finanțare nr. 3155/01.11.2018 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre UAT Orașul Ocna
Mureș, UAT Județul Alba, Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș,
reprezentat de UAT Ocna Mureș, în calitate de lider de parteneriat, pentru implementarea
proiectului cod SMIS 116475 - Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 și 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;
- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
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 modificările și completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiții ,,Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, faza Proiect tehnic, conform
anexei nr.1, care cuprinde descrierea sumară a investiției și indicatorii tehnico-economici - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă Devizul general al investiției ,, Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna – Mureș’’, la valoarea totală de 7.603.916,25 lei (inclusiv TVA), din
care C+M 5.858.940,05 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2- parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017,
încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș – lider de proiect, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș,
UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia , aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean nr.273 din data de 8 septembrie 2017, în vederea implementării proiectului ,, Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș’’, în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, conform anexei 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 Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Primarului Orașului
Ocna Mureș, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Unității Medico-Sociale Ocna Mureș,
Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului accesare și
coordonare proiecte din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
p. SECRETARUL GENERAL,
Director executiv,
Liliana NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 125
Alba Iulia, 10 iunie 2020
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, cu
modificările și completările ulterioare;
 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, cu modificările și completările ulterioare;
 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, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 specialitatenr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 125 din 10 iunie 2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș’’- faza Proiect Tehnic

1. Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș’’
2. Elaborator documentaţie: S.C. KES BUSINESS S.R.L Bistrița Năsăud;
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalul Orășenesc Ocna Mureș;
4. Amplasamentul obiectivului: - Județul Alba, Orașul Ocna Mureș, Str. Axente Sever, nr. 43 A;
5. Indicatori tehnico - economici:
-

valoarea totală a investiţiei este de 7.603.916,25 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M
este de 5.858.940,05 lei, cu TVA inclus;

-

durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
p. SECRETAR GENERAL,
Director executiv
Liliana NEGRUȚ

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 125 din 10 iunie 2020
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
ACT ADIŢIONAL nr. 2
la Acordul de Parteneriat nr. 14364/21.09.2017
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 147/30.08.2017- privind aprobarea
acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 92/31.05.2018- privind aprobarea
actului adițional nr.1/25.05.2018 la acordul de parteneriat aferent proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,
- Devizul general al proiectului tehnic nr.287/2019, prin care valoarea totală a proiectului a
crescut de la suma de 5.937.561,88 lei la suma de 7.603.916,25 lei
- Contractul de finanțare nr.3155/01.11.2018 încheiat între ADR Centru și Parteneriatul dintre
UAT Orașul Ocna Mureș, UAT Județul Alba, Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea MedicoSocială Ocna Mureș, pentru implementarea proiectului cod SMIS 116475 - Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, în cadrul Programului Operațional
Regional Apel: POR/97/3/1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice
mari: noi,
Părţile semnatare ale acordului de parteneriat :
1.
ORAŞUL OCNA MUREŞ, cu sediul în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, jud. Alba,
codul fiscal 4563228, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), prin reprezentant legal primar Vinţeler Silviu
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:
RO94TREZ0045006XXX001319- ( urmează a se indica şi altul dacă este cazul).
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud
Conturile pentru cererile de plată și cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării
contractului de finanțare
2. UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREŞ, aflată în subordinea Consiliului Local
Ocna Mureş, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, codul fiscal
16054066 având calitatea de Partener 2, prin reprezentant legal- d-na Oprea Maria Daciana, în
calitate de director
Contul de disponibilităţi codul IBAN RO 15 TREZ 0042 1G33 1300 XXXX
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare3:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
3
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
2

3.
UAT JUDEȚUL ALBA , cu sediul în oraşul Alba Iulia, p-ţa I.I.C.Brătianu, nr. 1,jud. Alba
codul fiscal 4562583 având calitatea de Partener 3, prin reprezentant legal-d-nul Ion Dumitrel, în
calitate de preşedinte
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:
RO37TREZ24A660601550113X
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia

4. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Alba
cu sediul în oraşul Alba Iulia, bld. Revoluţiei, nr. 23, jud. Alba codul fiscal 4613342 având
calitatea de Partener 4, prin reprezentant legal- d-na Mîrza Simona-Diana, în calitate de
manager,
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată:
RO11TREZ00221F401600XXXX
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia
în baza prevederilor art.11 alin.(2) din Acord, am convenit de comun acord să încheiem prezentul
Act Adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, după cum urmează:
I. Se modifică art. 3, alin. 2 din Acordul de parteneriat cu privire la contribuția la co-finanțarea
cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează :

Lider de parteneriat
(Partener 1)
UAT Orașul Ocna Mureș

Partener 2 – Unitatea
Medico- Socială Ocna Mureș

Partener 3UAT Județul Alba

Partener 4
Spitalul Județean de Urgență
Alba Iulia

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile – 75.753,66 lei,
(respectiv 1,60% )inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 2.290.285,21
lei, (respectiv 79,82%) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului2.366.038,87, (respectiv 31,12 %) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA –
0,00 lei-(respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv TVA0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului-inclusiv TVA0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- 18.938,42 lei,
(respectiv 0,40 %) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 579.027,25 lei,
(respectiv, 20,18%) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- 597.965,67
lei, (respectiv 7,86 %.) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA –
0,00 lei-(respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv TVA0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului-inclusiv TVA0,00 lei-(respectiv 0%)

II. Se modifică art. 3 alin. (2), din Acordul de parteneriat cu privire la activitățile ulterioare

semnării contractului de finanțare, în sarcina Partenerului 3- UAT Județul Alba, punctul 5Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe- după cum urmează:
“ UAT Județul Alba va asigura cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului prevăzut la alin.( 2) ,
respectiv suma de 597.965,67 lei, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Orașul
Ocna Mureș, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în
vigoare.”
III. Celelalte clauze din cuprinsul acordului rămân nemodificate.
Părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 4 (patru) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte. Conţine un nr. de 3 file.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener1)

VINŢELER Silviu
Primar
Oraşul Ocna Mureş

Semnătura

Data şi
locul
semnării

Partener 2

OPREA Maria-Daciana
Director
Unitatea Medico-socială Ocna Mureş

Semnătura

Data şi
locul
semnării

Partener 3

DUMITREL Ion
Preşedinte
Consiliul Judeţean Alba

Semnătura

Data şi
locul
semnării

Partener 4

MÎRZA Simona-Diana
Manager
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

Semnătura

Data şi
locul
semnării

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 13046 din 10 iunie 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș’’, faza
Proiect Tehnic, a Devizului general și a Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.
14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna
Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementării
proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții - ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna
Mureș’’, faza Proiect Tehnic, a Devizului general și a Actului Adițional nr. 2 la Acordul de
parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea
implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna
Mureș” 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.
Având în vedere:
- Adresa UAT Oraşul Ocna Mureş nr. 3990 din 09.03.2020, înregistrată la Consiliul
Judeţean Alba cu nr. 6010 din 09.03.2020, prin care s-a solicitat actualizarea indicatorilor în urma
actualizării Devizului General a lucrărilor la faza PT, asumate de proiectantul general S.C. KES
BUSINESS S.R.L,
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 13408 din 15.04.2020, prin care
se comunică UAT –ului Ocna Mureș că Proiectul tehnic este considerat conform;
Ținând cont de prevederile :
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială
Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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 Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018, privind aprobarea Actului
Adițional nr. 1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017, încheiat între
UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8

septembrie 2017, în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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 Județean Alba nr. 154 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea
finanţării acestuia 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 şi a cheltuielilor
legate de proiect, Cod SMIS 116475.
- Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii generale
de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare) şi
Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu
titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
- Contractului de finanțare nr. 3155/01.11.2018 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre UAT Orașul Ocna
Mureș, UAT Județul Alba, Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș,
reprezentat de UAT Ocna Mureș, în calitate de lider de parteneriat, pentru implementarea
proiectului cod SMIS 116475 - Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș;
se impune:
- aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investii
„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- aprobarea Devizului general al investiției modificat în urma elaborării proiectului tehnic;
- aprobarea Actului Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/ 21 septembrie 2017
încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia , care cuprinde modificările intervenite în ceea ce privește
majorarea contribuției UAT Județul Alba cheltuielile totale a proiectului ;
- majorarea contribuției UAT Județul Alba, în calitate de partener 3, de la suma de
242.756,94 lei, la suma de 579.027,25 lei, respectiv cu diferența de 336.270,31 lei,
reprezentând valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile, cu mențiunea că suma de
18.938,42 lei, reprezentând cheltuieli eligibile rămâne la același nivel.
II. Descrierea situaţiei actuale
Ca urmare a elaborării Documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic a obiectivului
de investiții pentru proiectul cu titlul ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” s-a majorat valoarea totală a proiectului față de faza DALI, avându-se în
vedere: creşterea costului orei de manoperă, conform Instrucţiunii AM POR 112/2019, actualizarea
preţurilor materialelor de construcţie cu indicele de inflaţie, actualizarea cantităţilor de lucrări la
data elaborării PT-ului, precum şi optimizarea soluţiilor din scenariul prezentat la faza DALI,
actualizarea preţurilor utilajelor în urma dimensionării instalaţiilor la faza PT.
Astfel, devizul general în baza căruia s-a semnat contractul de finanțare, a fost actualizat în
sensul creşterii valorii investiţiei de la suma de 5.937.561,88 lei, la suma de 7.603.916,25 lei,
diferența de 1.666.354,37 lei fiind necesar a fi repartizată conform acordului de parteneriat încheiat
în vederea implementării proiectului.
Ca urmare se majorează contribuția UAT Județul Alba, la total cheltuieli neeligibile ,de la
suma de 242.756,94 lei, la suma de 579.027,25 lei, respectiv cu diferența de 336.270,31 lei, cu
mențiunea că suma de 18.938,42 lei, reprezentând cheltuieli eligibile rămâne la același nivel.
III. Reglementări anterioare
Nu sunt

IV. Baza legală
- 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 modificările şi 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.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
VI. Impactul financiar asupra bugetului
În vederea realizării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, în cadrul proiectului POR cod SMIS 116475, contribuția UAT
Județul Alba la total cheltuieli neeligibile se va majora cu 336.270,31 lei (de la suma de 242.756,94
lei la suma de 579.027,25 lei), cu mențiunea că suma de 18.938,42 lei, reprezentând cofinanţarea la
cheltuielile eligibile rămâne la același nivel.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Semnarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie 2017
încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”.
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 județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile
legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 125 din 10 iunie 2020.
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, cu modificările și completările ulterioare 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 13047 din 10 iunie 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către,
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul accesare coordonare proiecte
Doamnei Lenica BUCUR – 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, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș’’, faza Proiect Tehnic, a
Devizului general și a Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017,
încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul
Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 10 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinare”
estimată a avea loc în data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 125 din 10 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș’’, faza Proiect Tehnic, a Devizului general și a Actului Adițional nr. 2 la
Acordul de parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în
vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș” 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
- Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice
în clădirea Spitalului Ocna Mureș ” - anexa nr. 1;

- Devizul general al investiţiei modificat în urma elaborării Proiectului tehnic- anexa nr.2 ;
- Actul adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, care va fi încheiat între
UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, care cuprinde modificările intervenite în ceea ce privește majorarea
contribuției UAT Județul Alba la cheltuielile totale a proiectului – anexa nr.3.
Cu deosebită consideraţiune,
p. SECRETAR GENERAL,
Director executiv
Liliana NEGRUȚ

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Nr. 13063 din 10 iunie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș’’, faza
Proiect Tehnic, a Devizului general și a Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.
14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna
Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementării
proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 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
Obiectivul general al investiţiei „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
orășenesc Ocna Mureș” vizează reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor
energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv
reducerea consumului anual specific de căldură și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât
mai scăzute în exploatare.
Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului orășenesc Ocna Mureș” s-a întocmit pe baza documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 154/31 mai 2018.
Această investiție se finanțează prin Programul Operațional 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 şi a
cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 116475.
Lucrările de intervenție pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș, situat pe strada Axente Sever, nr.43 A, tratate în proiectul tehnic, vor cuprinde:
- lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde
de consum;
- instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei electrice și/sau termice pentru
consum propriu;
- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri.
La lucrările de intervenție sunt prevăzute lucrări conexe care vor cuprinde: repararea elementelor de
construcție ale fațadei care prezintă potential pericol de desprindere, repararea acoperișului tip
șarpantă, inclusive repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei,
refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, crearea de facilități pentru perdoanele cu
dizabilității, realizarea lucrărilor de recompartimentare interioară, înlocuirea lifturilor, lucrări
specific necesare obținerii avizului ISU, lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare etc.
Proiectul tehnic nr.287/2019, care include toate aceste lucrări , a fost depus spre verificare la
Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Prin adresa nr.13408/15.04.2020, Agenția de Dezvoltare
Regională Centru comunică UAT Orașului Ocna Mureș că, în urma finalizării grilei de verificare a
conformității Proiectului tehnic, aceasta este considerat conform.
Ca urmare a elaborării Documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic s-a majorat
valoarea totală a proiectului față de DALI, având în vedere : creşterea costului orei de manoperă,
conform Instrucţiunii AM POR 112/2019, cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din OUG

114/2018, actualizarea preţurilor materialelor de construcţie cu indicele de inflaţie, actualizarea
cantităţilor de lucrări care au fost calculate luând în considerare situația reală din teren la data
întocmirii PT-ului, precum și optimizarea soluțiilor din scenariul prezentat la faza DALI.
Astfel, principalii indicatori economici ai investiției „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”, conform memoriului tehnic cu descrierea investiției și
Devizul general întocmit de proiectant, sunt:
- valoarea totală a investiției este de 7.603.916,25 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M
este de 5.858.940,05 lei, cu TVA inclus.
- durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni
În urma modificărilor intervenite pe durata implementării proiectului, UAT Oraşul Ocna
Mureş- lider de proiect, prin adresa nr. 3990 din 09.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba
cu nr. 6010 din 09.03.2020, solicită încheierea actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.
14364 din 21 septembrie 2017, în baza documentelor emise de UAT Ocna Mureş (hotărâri de
aprobare a documentaţiei tehnico-economice faza PT şi a celor întocmite de proiectantul lucrării
KES BUSINESS SRL (Memoriu financiar justificativ și Devizul General actualizat al obiectivului
de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”).
În ceea ce privește majorarea cheltuielilor neeligibile modificările intervenite sunt următoarele:
 Majorarea contribuției UAT Ocna Mureș, în calitate de lider de parteneriat de la suma
de 960.201,15 lei, la suma de 2.290.285,21 lei, respectiv cu diferența de 1.330.084,06 lei,
reprezentând valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile, cu mențiunea că suma de 75.753,66
lei, reprezentând cheltuieli eligibile rămâne la același nivel.
 Majorarea contribuției UAT Județul Alba, în calitate de partener 3, de la suma de
242.756,94 lei, la suma de 579.027,25 lei, respectiv cu diferența de 336.270,31 lei, reprezentând
valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile, cu mențiunea că suma de 18.938,42 lei,
reprezentând cheltuieli eligibile rămâne la același nivel.
Având în vedere prevederile art. 173 alin (3) lit.f) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliul județean ,, aprobă
documentațiile tehnico-economice’’ pentru lucrările de interes județean ,în limitele și în condițiile
legii, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba, indicatorii tehnico- economicii la
obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna
Mureș” , Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic și Actul adițional nr.2, la Acordul de
parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Lenica BUCUR

Întocmit,
Paraschiva HORVAT

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militară a județului Alba
Consiliul judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Monografiei economicomilitară a județului Alba;
- solicitarea nr. 336/AB din 10 iunie 2020 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale –
județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba sub nr. 13048 din 10 iunie 2020.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru
apărare, republicată;
- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare
a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. nr.1174/2011.
- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
și Probleme Speciale;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1. (1) Se aprobă Monografia economico-militară a Județului Alba, document încadrat în
clasa de secretizare – secret de serviciu.
(2) Monografia economico-militară a Județului Alba cuprinde: Document de bază
(Memoriu), Anexele nr. 1a)-c), 2a)-d), 3-7, 8a)-e), 9-14, 15b), 16, 18-19, 20a)-b) şi Hărţile nr. 1-5, părţi
integrante ale monografiei.
(3) Documentele enumerate la alin. (2) au atribuit nivel de clasificare secret de serviciu.
Art. 2. La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 93 din 26 mai 2016, modificată şi completată prin
Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 209 din 29 iunie 2017, nr. 168 din 28 iunie 2018 şi nr. 147
din 28 iunie 2019.
Art. 3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Structura de securitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre (cu excepția anexelor) 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 și Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
Art. 5. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale – Județul Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 126
Alba Iulia, 11 iunie 2020

Avizat pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

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 Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 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 Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Structura de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, cu modificările și completările ulterioare, 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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri;
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 13.190 din 11 iunie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Monografiei economico-militară a județului Alba
I. Expunere de motive
Prin H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea
monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București a fost stabilită în sarcina
consiliilor județene, adoptarea o dată la 4 ani şi actualizarea anuală până la sfârşitul semestrului I, a
monografiei economico-militară a județului. Monografia economico-militară a Județului Alba a fost
aprobată în anul 2016 şi actualizată ulterior în fiecare an în primul semestru.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din acest act normativ proiectul monografiei cuprinde principalele
date și informații referitoare la:
- istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale;
- structura demografică şi fondul de locuinţe;
- reţeaua hidrografică; sursele de apă potabilă şi industrială;
- fondul forestier;
- reţelele rutiere;
- reţelele de cale ferată;
- lucrările de artă;
- reţelele de comunicaţii;
- reţelele de energie electrică;
- operatorii economici;
- spaţiile de depozitare;
- unităţile de cazare şi alimentaţie publică;
- instalaţiile de transport pe cablu;
- unităţile de asistenţă medicală;
- conductele magistrale de transport;
- mijloacele de transport şi utilajele de construcţii;
- aeroporturile şi porturile;
- instituţiile de învăţământ;
- editurile şi tipografiile;
- fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă.
În perioada aprilie-mai, anul curent, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – Județul Alba
ca organ de specialitate, cu datele furnizate de Consiliul Judeţean Alba, a întocmit proiectul Monografiei
economico-militare a judeţului Alba.
Prin adresa nr. 336/AB din 10 iunie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba
sub nr. 13048 din 10 iunie 2020, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – județul Alba a transmis
proiectul Monografiei economico-militară a județului Alba în vederea aprobării de către consiliul
judeţean.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 93 din 26 mai 2016 a fost aprobată Monografia
economico-militară a județului Alba şi, ulterior, actualizată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr.
209 din 29 iunie 2017, nr. 168 din 28 iunie 2018 şi nr. 147 din 28 iunie 2019.
III. Reglementări anterioare

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 147 din 28
Monografiei economico-militară a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 28
Monografiei economico-militară a Județului Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 209 din 29
Monografiei economico-militară a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 93 din 26
economico-militară a județului Alba.

iunie 2019 privind aprobarea actualizării
iunie 2018 privind aprobarea actualizării
iunie 2017 privind aprobarea actualizării
mai 2016 privind aprobarea Monografiei

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru
apărare, republicată;
- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare
a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. nr.1174/2011.
- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
și Probleme Speciale;
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
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
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, cu modificările și completările ulterioare, 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. 126 din 11 iunie
2020.
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, cu modificările și completările ulterioare 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 13.192 din 11 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
STRUCTURA DE SECURITATE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - membru
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
Monografiei economico-militară a județului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba până în
data de 11 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în
data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 126 din 11 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Monografiei economicomilitară a județului Alba;
- solicitarea nr. 336/AB din 10 iunie 2020 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale –
județul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
p. SECRETAR GENERAL
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Structura de securitate
Nr. 13214/11 iunie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a județului Alba
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. d) din Legea apărării naționale nr.45/1994, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea
economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2
din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor pentru întocmirea și aprobarea
monografiei economico-militare a județului, Consiliul județean Alba, cu sprijinul Structurii Teritoriale
pentru Probleme Speciale – Județul Alba, trebuie să elaboreze, să adopte și să actualizeze ”Monografia
economico-militară a județului Alba”.
În perioada aprilie –mai Consiliul Județean Alba cu sprijinul S.T.P.S. Alba a făcut demersurile
necesare obținerii datelor necesare aprobării Monografiei de la unitățile administrativ teritoriale ale
județului și de la agenții economici din județ.
Aceste date au fost transmise Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Alba, care a întocmit
proiectul monografiei economico-militară a județului Alba.
Acest proiect conține cinci anexe secret de serviciu, 30 anexe nesecrete şi un suport magnetic
secret de serviciu, din care:
-S29AB din 10.06.2020– Document de bază (Memoriu) la proiectul monografiei economicomilitare a judeţului Alba, secret de serviciu;
-306AB din 10.06.2020– Anexa nr.1a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă, nesecret;
-307AB din 10.06.2020– Anexa nr.1b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Structura populaţiei pe etnii, nesecret;
-308AB din 10.06.2020– Anexa nr.1c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Fondul de locuinţe, nesecret;
-309AB din 10.06.2020– Anexa nr.2a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Cursuri de apă, nesecret;
-310AB din 10.06.2020– Anexa nr.2b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Lacuri naturale şi artificiale, nesecret;
-311AB din 10.06.2020– Anexa nr.2c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Reţele de canale artificiale, nesecret;
-312AB din 10.06.2020– Anexa nr.2d) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Zone mlăştinoase şi inundabile, nesecret;
-313AB din 10.06.2020– Anexa nr.3 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Surse de apă potabilă şi industrială, nesecret;
-314AB din 10.06.2020– Anexa nr.4 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Fondul forestier, nesecret;
-315AB din 10.06.2020– Anexa nr.5 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Reţele rutiere, nesecret;
-316AB din 10.06.2020– Anexa nr.6 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Reţele de cale ferată, nesecret;

-317AB din 10.06.2020– Anexa nr.7 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Lucrări de artă, nesecret;
-318AB din 10.06.2020– Anexa nr.8a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Staţii de emisie radio-TV, nesecret;
-S30AB din 10.06.2020– Anexa nr.8b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Staţii radioreleu, secret de serviciu;
-S31AB din 10.06.2020– Anexa nr.8c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Centre de telecomunicaţii, secret de serviciu;
-S32AB din 10.06.2020– Anexa nr.8d) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Reţele informatice, secret de serviciu;
-319AB din 10.06.2020– Anexa nr.8e) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Structuri de comunicaţii poştale, nesecret;
-320AB din 10.06.2020– Anexa nr.9 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Reţele de energie electrică, nesecret;
-321AB din 10.06.2020– Anexa nr.10 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Operatori economici, nesecret;
-322AB din 10.06.2020– Anexa nr.11 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Spaţii de depozitare, nesecret;
-323AB din 10.06.2020– Anexa nr.12 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Unităţi de cazare şi alimentaţie publică, nesecret;
-324AB din 10.06.2020– Anexa nr.13 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Instalaţii de transport pe cablu, nesecret;
-325AB din 10.06.2020– Anexa nr.14 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Unităţi de asistenţă medicală, nesecret;
-326AB din 10.06.2020– Anexa nr.15b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului
Alba – Conducte magistrale de transport gaze, nesecret;
-327AB din 10.06.2020– Anexa nr.16 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Mijloace de transport şi utilaje de construcţii, nesecret;
-328AB din 10.06.2020– Anexa nr.18 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Instituţii de învăţământ şi cultură, nesecret;
-329AB din 10.06.2020– Anexa nr.19 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba
– Edituri şi tipografii, nesecret;
-330AB din 10.06.2020– Anexa nr.20a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului
Alba – Fondul de adăpostire, nesecret;
-S33AB din 10.06.2020– Anexa nr.20b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului
Alba – Sistemul forţelor de protecţie civilă în situaţii de urgenţă, secret de serviciu;
-331AB din 10.06.2020– Harta nr.1 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Harta cu reţeaua hidrografică, nesecret;
-332AB din 10.06.2020– Harta nr.2 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Harta cu spaţiile de depozitare, principalele surse de apă potabilă şi industrială, nesecret;
-333AB din 10.06.2020– Harta nr.3 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Harta cu fondul forestier, nesecret;
-334AB din 10.06.2020– Harta nr.4 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Harta cu reţeaua rutieră şi CFR, nesecret;
-335AB din 10.06.2020– Harta nr.5 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba –
Harta cu centrele de comunicaţii, nesecret;
-CD-R cu nr. S22AB/SSv/STPSAB/26.09.2014 – Monografia economico-militară a judeţului Alba
în format electronic - Programul informatic „MEM2020”.
Întrucât Monografia economico-militară este un document clasificat – secret de serviciu – acesta
se mânuiește, gestionează și se păstrează în conformitate cu prevederile: Hotărârii Guvernului nr.
781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu, cu modificările și completările ulterioare, ale
Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor

clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare și cu Instrucțiunile Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 29/18.07.2012.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară
a județului Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Anca Alexandra Mureșan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de
învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru
imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea propunerii
schimbării destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi
medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru
Dobra, nr. 2, judeţul Alba;
- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 2526/30 ianuarie 2020,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2561/3 februarie 2020 de obţinere a
Avizului conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilului
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, pe o perioadă nedeterminată ;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiul Alba Iulia nr. 164/2020 privind aprobarea
schimbării destinației imobilului „Școala Postliceala Sanitară” situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, înscris în CF nr. 85718 Alba Iulia, din spațiu de
învățământ în spațiu pentru activități medicale;
- Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru
schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba;
- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr. 57/2016 privind includerea
unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii
dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 251/12.12.2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ Reparaţie capitală şi schimbare de
destinaţie din şcoală postliceală sanitară în secţie de recuperare, medicină fizică, balneologie şi
extindere ambulator la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba”
- Contractului de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015 între Consiliul Judeţean
Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- Contractului de administrare nr. 78810/02.10.2015, încheiat între Municipiul Alba
Iulia şi Şcoala Posliceală Sanitară Alba Iulia.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f , alin. 5 lit. c, art. 286 alin.3 şi art. 287 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 6 din legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 2, art. 5 , art.8 şi art. 9 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilorm şi unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/25 noiembrie 2016;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
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 modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei, din spaţiu de învăţământ în
spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru bunul imobil situat

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr.
85718 Alba Iulia.
Art. 2. Se solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării emiterea Avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1, pe o perioadă nedeterminată.
Art. 3. Schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1 va intra în vigoare
după emiterea Avizului conform din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării și în consecință
Avizul conform nr. 10095/13.09.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale îşi va înceta
aplicabilitatea.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 30 din 14 februarie 2020 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Şcolii Postliceale
Sanitare Alba Iulia, Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie
publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
p. SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Liliana NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 127
Alba Iulia, 11 iunie 2020
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 cu
modificările şi completările ulterioare;
 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, cu modificările şi completările ulterioare;
 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, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean 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, cu modificările şi completările ulterioare 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;
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială;

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 13.191 din 11 iunie 2020
REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei
unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o
perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra,
nr. 2, judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează schimbarea destinaţiei, din spaţiu de
învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru bunul imobil
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF
nr. 85718 Alba Iulia, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în favoarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. De asemenea, se solicită Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, emiterea Avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bunului imobil, pe o
perioadă nedeterminată. Schimbarea destinaţiei bunului imobil va intra în vigoare după emiterea
Avizului conform din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar Avizul conform nr.
10095/13.09.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale, pe perioadă de 10 ani îşi va înceta
aplicabilitatea.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 106/09.06.2015, respectiv nr. 57/31.03.2016
s-a declarat apartenența la domeniul public al Județului Alba al imobilui situat adminstrativ în
Municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2 și asupra unui teren în suprafaţă totală de 913 mp
care întregeşte curtea imobilului. De asemenea s-a aprobat constituirea dreptului de administrare
al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea mutării Secţiei de Recuperare Medicină
Fizică și Balneologie, încheindu-se în acest sens contractul de administrare nr. 2246716100/27.11.2015 între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Consiliul Judeţean Alba a obţinut avizul conform nr. 10095/13.09.2017 al Ministerul Educaţiei
Naţionale, pentru schimbarea de destinaţie a imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Petru
Dobra nr.2, în care a funcționat Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de învățământ
în spațiu pentru activități medicale, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia. Prin acest Aviz se specifică că „după această perioadă, imobilul va primi destinaţia
iniţială, şi anume de spaţiu de învăţământ.”
Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia funcţionează din 2015 în spaţiul pus la dispoziţie
de Primăria Alba Iulia pe întreaga perioadă de funcţionare a acestei unităţi de învăţământ, în
baza contractului de administrare nr.78810/02.10.2015.
Întrucât în prezent Secţia de recuperare, medicină fizică şi balneologie asigură servicii
medicale pentru toţi locuitorii judeţului într-o locaţie improrie, clădire monument–istoric,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este în curs să depună cerere de finanţare pentru această
investiţie la Compania Naţională de Investiţii, iar pentru aceasta este imperios necesar ca
destinaţia acestui imobil să fie de asistenţă medicală, pe perioadă nedeterminată.
Urmare acestei necesități Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia prin Hotărârea nr.
164/2020 a aprobat schimbarea pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului „Școala
Postliceala Sanitară” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, înscris
în CF nr. 85718 Alba Iulia, din spațiu de învățământ în spațiu pentru activități medicale
De asemenea, prin Hotărârea de Consiliu Judeţean Alba nr. 251/ 12.12.2019 s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv, valoarea investiţiei ridicându-se la
21.928.317,18 lei, având termen de realizare de 36 luni.

III. Reglementări anterioare
- Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru
schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba;
- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr.57/2016 privind includerea unui bun
imobil în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de
administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f , alin. 5 lit. c, art. 286 alin.3 şi art. 287 lit. b din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 112 alin. 6 din legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 2, art. 5 , art.8 şi art. 9 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilorm şi unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cecrcetării ştiinţifice nr. 5819/25 noiembrie 2016;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru
schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba;
- Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a
instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare
acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cecrcetării
ştiinţifice nr.5819/25 noiembrie 2016;
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. 127 din 11 iunie 2020.
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr.13.193 din 11 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

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,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de
învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru
imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 127/11 iunie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării
destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o
perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2,
judeţul Alba;
- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 2526/30 ianuarie 2020,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2561/3 februarie 2020 de obţinere a
Avizului conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilului
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, pe o perioadă nedeterminată ;
- Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru
schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
p. SECRETAR GENERAL
director executiv,
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 13424 din 15 iunie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei unui bun
imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă
nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2,
judeţul Alba
Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, inclusiv pentru sănătate. Aceste atribuţii ale
Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul
Alba, compus din clădire, edificată în regim P+1E, având suprafaţa construită de 345 mp,
fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn şi
învelitoare din ţiglă şi teren aferent ( în suprafaţă totală de 1506 mp, format din suprafaţa de 913
mp CF 101917 Alba Iulia- fără sarcină de învăţământ şi suprafaţa de 593 mp, înscrisă în în C.F.
nr. 85718 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85718 şi 85718-C1 pe care este amplasata clădirea în care a
funcţionat Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia), este proprietate publică a Judeţului Alba,
conform Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr. 57/2016, urmare a trecerii
acestor bunuri imobile din proprietatea Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului
Local Alba Iulia în proprietatea Judeţului Alba şi administrarea Consiliului Judeţean Alba, în
vederea mutării Secţiei de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. În acest sens s-a încheiat
contractul de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015, între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Funcţionarea acestei secţii într-un spaţiu adecvat este o
necesitate şi o urgenţă majoră pentru a asigura servicii medicale de calitate, în vederea deservirii
tuturor locuitorilor judetţului Alba.
Conform prevederilor articolului 112, alin. (6) din legea nr. 1/2011 a Educației Naționale,
cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că schimbarea destinației bazei
materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către
autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al Ministerului Educației
Naţionale, funcționarea Secției de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie în noua locație din
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, presupune obținerea avizului conform din partea
Ministerului Educației Naţionale, privind schimbarea destinației din spațiu de învățământ în
spațiu pentru activități medicale.
Consiliul Judeţean Alba, în calitate de proprietar, a obţinut avizul conform nr.
10095/13.09.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru schimbarea de destinaţie a
imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, în care a funcționat Școala
Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de învățământ în spațiu pentru activități medicale,
pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, în vederea funcționării Secției
de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. Avizul specifică că „după această perioadă,
imobilul sus-menţionat va primi destinaţia iniţială, şi anume spaţiu de învăţământ”.
Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia funcţionează însă din 2015 în incinta Colegiului
Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, spaţiu proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, în baza
contractului de administrare nr. 78810/02.10.2015, cu termen de valabilitate pe întreaga perioadă
de funcţionare a unităţii de învăţământ.
Spaţiul în care a funcţionat Secţia de Recuperare este clădire monument istoric, situată în
partea vestică a Cetăţii Alba-Carolina, având ca vecinătăţi Catedrala Reîntregirii Neamului,
Universitatea 1 Decembrie 1918, Muzeul Unirii, Biblioteca Batthaneum, este cuprins în proiectul
Primăriei Alba Iulia privind restaurarea Cetăţii Alba Carolina, pentru care există PUZ aprobat de
Ministerul Culturii.
Astfel, la solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, SC Urbis Concept SRL
Cluj Napoca a întocmit Documentaţia SF Mixt nr.82/2018, prin care se impune extinderea

clădirii existente prin construirea a încă 2 nivele şi construirea unui corp de clădire nou cu regim
de înălţime D+P+3etaje , în legătură directă cu corpul existent pe fiecare nivel, realizarea unei
rezerve de apă potabilă, rampă deşeuri şi staţie pre-epurare ape uzate menajere.
Valoarea estimată a investiţiei este de 21.928.317,18 lei cu TVA, cu un termen de
realizare de 36 luni.
Indicatorii tehnico-economici la acest obiectiv de investiţii a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Alba nr. 251/12.12.2019. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este în
curs să depună cerere de finanţare pentru această investiţie la Compania Naţională de Investiţii,
iar pentru aceasta este imperios necesar ca destinaţia acestui imobil să fie de asistenţă medicală,
pe perioadă nedeterminată.
Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile
necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cecrcetării
ştiinţifice nr.5819/25 noiembrie 2016, prevede la art. 5 că „ În situaţii temeinic justificate,
schimbarea destinaţiei se poate face pe perioadă nedeterminată când imobilul nu mai poate fi
utilizat în procesul instructiv-educativ şi poate fi alocat unor instituţii publice pentru
desfăşurarea activităţilor specifice acestora.”, iar la art. 8 „În situaţii temeinic justificate,
schimbarea destinaţiei imobilelor se face pe perioadă nedeterminată în cazul edificării de către
autorităţile/instituţiile publice, în condiţiile legii, a unor clădiri care să deservească interesul
temeinic justificat al comunităţii.”
De asemenea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită prin adresa nr.
2526/30.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2561/03.12.2020, iniţierea
demersurilor necesare pentru obţinerea Avizului conform din partea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării pe perioadă nedeterminată pentru acest imobil.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c şi lit. f, alin. 5 lit. c, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării schimbării destinaţiei, din
spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru
bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va asigura servicii medicale de recuperare, medicină
fizică şi balneologie de calitate şi siguranţă pentru locuitorii judeţului Alba.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef Serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare
şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş - DJ 107D”
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 –
Alecuş – DJ 107D”
- avizul nr. 5 din 12.06.2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean Alba
avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 7087 din 20.03.2020.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b; art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. b) pct. (i) din 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 și a normativelor specifice în vigoare, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Documentaţie de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean
DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D” și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Modernizare şi consolidare drum județean
DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D”, în valoare de 16.493.028,82 lei, la care se adaugă TVA în
valoare de 3.101.837.81 lei, cu un total de 19.594.866,63 lei (inclusiv TVA), din care C+M
14.571.012,18 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.768.492,31 lei, cu un total de
17.339.504,49 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și
administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
p. SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Director executiv
Liliana NEGRUȚ
Înregistrat cu nr. 129
Alba Iulia, 15 iunie 2020

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 cu
modificările și completările ulterioare,;
 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, cu modificările și completările ulterioare ;
 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, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean 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, cu modificările și completările ulterioare către următoarele comisii de
specialitate:
Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr 129 /15 iunie 2020
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
„Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D”
Beneficiar: UAT JUDEŢUL ALBA
Proiectant: S.C.CONSTRUCT CDP S.R.L.
1. Indicatori economici:
- valoarea totală a investiţiei 16.493.028,82 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 3.101.837.81
lei, cu un total de 19.594.866,63 lei (inclusiv TVA)
o din care C+M 14.571.012,18 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.768.492,31 lei, cu
un total de 17.339.504,49 lei (inclusiv TVA)
- durata estimată de execuție a lucrărilor: 18 luni.
2. Indicatori tehnici:
- Categoria funcțională a drumului: Drum județean
- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală
- Clasa tehnică: IV
- Lungimea tronsonului de drum: 11.537 m
- Suprafața totală construită: 98.050 mp
- Lățimea platformei drumului: 7,00 m
- Lățimea părții carosabile: 5,50 m (2x2,75 m)
- Lățime benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m
- Lățime acostamente: 2 x 0,75 m
- Structura rutieră adoptată:
Structură rutieră ranforsată

Structură rutieră nouă (casete)

- strat uzură BA 16 - 4cm
- strat de legătură cu beton asfaltic deschis
BAD 22,4 - 6cm
- strat de bază din piatră spartă - 20cm
- strat de fundație din balast - 20cm
- strat de forma de min. 20cm format prin
scarificare și reprofilare cu adaos de 5 – 15
cm de balast

- strat uzură BA 16 - 4cm
- strat de legătură cu beton asfaltic deschis BAD
22,4 - 6cm
- strat de bază din piatră spartă - 20cm
- strat de fundație din balast - 20cm
- strat de forma format din balast - 30cm

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Floare PERȚA

Întocmit, Anca OANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 13.346 din 15 iunie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul
„Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D”
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico-economice, faza
DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum
județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş - DJ 107D”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 705: DJ 107 – Alecuş - DJ 107D este cuprins în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia
cu nr. 58.
Tronsonul de drum care face obiectul prezentei documentații este pietruit. Acesta începe de la
km 3+150 (limita sectorului modernizat) și, conform masuratorilor topografice, are o lungime de
11.537m.
În prezent pe acest tronson se poate dezvolta o viteză de deplasare redusă. Acest lucru se
datorează gropilor apărute în lipsa unor sisteme de preluare și scurgere a apelor pluviale de pe
partea carosabila, dar și din zona drumului (șanțuri și podețe colmatate sau subdimensionate),
precum și din lipsa unei suprafețe de rulare rezistentă la acțiunea factorilor climatici.
Îmbrăcămintea rutieră şi traseul drumului nu corespund necesităţilor şi perspectivelor de dezvoltare
economică şi socială a regiunii în care se situează.
Suprafața carosabilă se prezintă în stare mediocră. De-a lungul traseului s-au observat o serie de
degradari specifice drumurilor pietruite: gropi locale, făgașe longitudinale, denivelari, piatră
alergătoare, tasări locale, fapt care împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce la
generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila de pe
acostamente, drumurile laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului ca urmare a
contaminarii cu argila a pietruirii sub efectul precipitatiilor si a circulatiei rutiere).
Se remarcă faptul că grosimea straturilor de materiale granulare existente este variabila atât pe
direcție longitudinală, cât și transversal. Lățimea pietruirii existente are marginile neuniforme în
profil longitudinal, cu frecvente șerpuiri care nu urmăresc întotdeauna traseul ideal. Pietruirile
constatate sunt efectuate în etape diferite de timp, cu materiale pietroase diverse (pietris, balast,
nisip etc.), provenite din diferite surse de aprovizionare. Acostamentele existente au lăţime
variabilă, sunt din pământ, înierbate şi denivelate faţă de partea carosabilă.
De-a lungul traseului studiat sunt amenajate șanțuri care însă nu asigură scurgerea eficientă a
apelor pluviale de pe platforma drumului sau taluzului de debleu, datorită unei întrețineri deficitare.
Șanțurile existente sunt în mare parte neprofilate, colmatate, degradate, acoperite cu foarte multă
vegetație, ceea ce favorizeaza stagnarea și înfiltrarea apei în straturile de fundație ale drumului.
La km 14+495 exista un pod dalat cu lumina de cca. 5,00 m, este oblic dreapta la 80°. Platforma
podului are o lățime de 6,60 m și este încadrat de coronamente cu lungimea de 6.00m fiecare și
lățimea de 40 cm. Suprastructura este alcătută dintr-o dală de beton armat cu grosimea de aprox. 40
cm și lățimea de 7,40 m. Culeele sunt din beton și au o lățime de 7,40 m și înălțimea elevației de
cca. 2,50 m. Nu sunt montate parapete de siguranta. Calea pe pod este din material granular (balast
sau piatra sparta). Albia prezintă vegetație bogată.
Semnalizarea orizontală (marcaje) lipsește pe toata lungimea sectorului studiat, având în vedere
natura actuală a structurii rutiere (drum pietruit). Semnalizarea verticală (indicatoare) lipsește de
asemenea. Nu sunt montate borne kilometrice si hectometrice.

Lucrările propuse a se executa pe drumul județean DJ 107V din județul Alba vor conduce la
îmbunătățirea condițiilor de colectare și evacuare a apelor de pe carosabil, vor asigura o circulație
fluentă a traficului auto și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental, cât și din
punct de vedere socio-economic.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b; art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. b) pct. i )H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice și a normativelor specifice în vigoare, cu modificările și completările
ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Avizul nr. 5 din 12.06.2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean
Alba avizează favorabil documentația depusă.
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului în
anul 2019, de către SC DRUMEX S.R.L. CLUJ NAPOCA. Studiul geotehnic a fost realizat de SC
GEOFOR S.R.L. CLUJ NAPOCA. Documentația topografică a fost realizată de S.C. TOP PLAN
S.R.L. ALBA IULIA.
Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost întocmit caietul de sarcini pentru
elaborarea documentației - faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.
SC CONSTRUCT CDP SRL Cluj Napoca a întocmit DALI pentru modernizarea şi
consolidarea drumului județean DJ 107V, documentație depusă și înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu numărul 7087 din 20.03.2020. Documentaţia tehnico-economică
depusă este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice, a caietului de sarcini și a normativelor specifice în
vigoare.
Documentația a fost verificată de către specialiști atestați ca verificatori de proiect, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor
şi a construcţiilor. Verificarea tehnică de calitate a fost asigurată de SC DRUMEX SRL.
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, cu modificările și completările ulterioare, 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. 129
din 15 iunie 2020.
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, cu modificările și completările ulterioare 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 13.347 din 15 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
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, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V:DJ107-Alecuş-DJ107D”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în data
de 15 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 129 /15 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V:DJ107-AlecuşDJ107D”
- avizul nr. 5 din 12 iunie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean
Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 7087 din 20.03.2020.
Cu deosebită consideraţiune,
p. SECRETAR GENERAL,
Director executiv,
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 13359/15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul
„Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D”
Conform art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean
asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile
publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economicosocială a judeţului.
Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului,
iar administrarea lor este asigurată de către consiliile judeţene.
Drumul județean DJ 107 V: DJ107 - Alecuş – DJ 107D este cuprins în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, aprobat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la
poziţia cu nr. 58 şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, conform Hotărârii Guvernului nr.
540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor
de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Regimul tehnic: Tronsonul de drum care face obiectul prezentei documentații este nemodernizat
(pietruit) și are o lungime de 11.537m (conform masuratorilor topografice), începând de la km
3+150 (limita sectorului modernizat). În plan, drumul prezinta caracteristicile unui traseu de deal,
usor sinuos, format din aliniamente racordate prin curbe. Traseul actual nu respecta prevederile
STAS 863/85, curbele nu sunt amenajate corespunzator normativelor și standardelor în vigoare, nu
sunt amenajate supralărgirile în curbe și amenajările în spațiu.
În profil transversal lătimea părții carosabile actuale este cuprinsă între 5.00 - 6.00 m, iar
platforma drumului este de cca. 6.00-7.00m. Circulatia rutieă a a autovehiculelor se desfasoara în
ambele sensuri.
În profil longitudinal, declivitățile existente au în general valori medii. Platforma este situată la
nivel cu terenul existent, preponderent în profil mixt sau rambleu, cu denivelări în sens longitudinal
și transversal. S-a constatat ca nu este asigurată panta transversală minimă de 3% la partea
carosabilă și de 4% la acostamente. Prin urmare traseul în plan si în profil longitudinal al drumului
județean trebuie corectate nefiind geometrizate corespunzator și trebuie să fie amenajate în
parametrii prevăzuți de standarde.
Suprafața carosabilă se prezintă în stare mediocră. De-a lungul traseului s-au observat o serie de
degradări specifice drumurilor pietruite: gropi locale, făgașe longitudinale, denivelari, piatră
alergătoare, tasări locale, fapt care împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce la
generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila de pe
acostamente, drumurile laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului ca urmare a
contaminarii cu argila a pietruirii sub efectul precipitațiilor și a circulației rutiere). Pe multe sectoare
de drum nu sunt pante transversale care sa permită evacuarea apelor meteorice căzute pe zona
carosabilă.
Analiza structurii rutiere existente relevă faptul că grosimea straturilor de materiale granulare
existente este variabilă atât pe direcție longitudinală, cât și transversal. Lățimea pietruirii existente
are marginile neuniforme în profil longitudinal, cu frecvente șerpuiri care nu urmăresc întotdeauna
traseul ideal. Deformațiile în timp ale pietruirii s-au remediat cu completare de material pietros, în
mare parte degradat şi distrus, astfel că nu se pot identifica sectoare omogene. Pietruirile constatate
sunt efectuate în etape diferite de timp, cu materiale pietroase diverse (pietriș, balast, nisip etc.),

provenite din diferite surse de aprovizionare. Acostamentele existente au lăţime variabilă, sunt din
pământ, înierbate şi denivelate faţă de partea carosabilă.
De-a lungul traseului studiat sunt amenajate șanțuri care însă nu asigură scurgerea eficientă a
apelor pluviale de pe platforma drumului sau taluzului de debleu, datorită unei întrețineri deficitare.
Șanțurile existente sunt în mare parte neprofilate, colmatate, degradate, acoperite cu foarte multă
vegetație, ceea ce favorizeaza stagnarea și înfiltrarea apei în straturile de fundație ale drumului.
La km 14+495 exista un pod dalat cu lumina de cca. 5,00 m, este oblic dreapta la 80°. Platforma
podului are o lățime de 6,60 m și este încadrat de coronamente cu lungimea de 6.00m fiecare și
lățimea de 40 cm. Suprastructura este alcătută dintr-o dală de beton armat cu grosimea de aprox. 40
cm și lățimea de 7,40 m. Culeele sunt din beton și au o lățime de 7,40 m și înălțimea elevației de
cca. 2,50 m. Nu sunt montate parapete de siguranta. Calea pe pod este din material granular (balast
sau piatra sparta). Albia prezintă vegetație bogată.
Semnalizarea orizontală (marcaje) lipsește pe toata lungimea sectorului studiat, având în vedere
natura actuală a structurii rutiere (drum pietruit). Semnalizarea verticală (indicatoare) lipsește de
asemenea. Nu sunt montate borne kilometrice si hectometrice.
Traficul se desfăşoară cu viteză mică, autovehiculele şi mijloacele de transport trebuie reparate
foarte des, deci costul transportului este mai mare decât pe un drum modernizat.
În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat s-a
propus modernizarea și consolidarea acestuia.
În urma procedurii de achiziție privind încheierea contractului de servicii pentru elaborarea
documentației tehnico-economice faza DALI, societatea S.C. CDP Construct S.R.L. a elaborat
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Prin documentația elaborată, proiectantul a
propus 2 (două) soluții constructive de modernizare din care, având în vedere costurile și consumul
de materiale, s-a optat pentru scenariul cu proiect, varianta A, care constă în următoarele:
- Se va ranforsa și moderniza structura rutieră existentă
- În zonele în care structura rutieră este contaminată sau trebuie lărgită, precum și în zonele unde
din cauza cotelor impuse nu se poate ridica linia roșie se vor realiza casete
- Structura rutieră adoptată pentru partea carosabilă:

-

Zonă ranforsată

Zonă nouă (în casete)

- strat uzură BA 16 - 4cm
- strat de legătură cu beton asfaltic deschis
BAD 22,4 - 6cm
- strat de bază din piatră spartă - 20cm
- strat de fundație din balast - 20cm
- strat de forma de min. 20cm format prin
scarificare și reprofilare cu adaos de 5 – 15
cm de balast

- strat uzură BA 16 - 4cm
- strat de legătură cu beton asfaltic deschis BAD
22,4 - 6cm
- strat de bază din piatră spartă - 20cm
- strat de fundație din balast - 20cm
- strat de forma format din balast - 30cm

Structură acostamentelor
 strat piatră spartă – 30cm, așternut în 2 straturi
 strat de balast - 50cm, așternut în 2 straturi
Se vor amenaja drumurile laterale pe o lățime de 4,00 m și lungime de 20,00 m cu următoarea
structură rutieră:
Intravilan

Extravilan

- strat uzură BA 16 - 4cm
- strat de legătură cu beton asfaltic deschis
BAD22,4 - 6cm
- strat de bază din piatră spartă - 20cm
- strat din piatra sparta - 20 cm;
- strat de fundație din balast - 20cm
- strat de fundație din balast - 30 cm;
- strat de forma de min. 20cm format prin
scarificare și reprofilare cu adaos de 5 – 15
cm de balast
-

Se va asigura scurgerea eficientă a apelor de pe partea carosabilă atât prin pante longitudinale și
transversale, cât și prin dispozitive de scurgere proiectate (șanțuri / rigole).

-

Se va asigura decolmatarea, curățarea și reprofilarea tuturor șanțurilor existente
Se vor proiecta șanțuri noi, acolo unde este cazul, la cote care sa asigure evacuarea apelor în
condiții favorabile din punct de vedere hidrologic, cu min. 15 cm sub cota stratului de fundație.
- Se va realiza un dren longitudinal din piatră brută cu secțiunea 0.75 x 1.50 m, amplasat sub șanț
în vederea îndepărtării apelor de infiltrație din corpul drumului.
- Pe sectoarele pe care panta longitudinala o impune, șanțurile se vor proteja cu pereu din beton
de ciment.
- Se vor amplasa podețe cu tub corugat cu diamentrul de 300 mm, respectiv 600 m pentru a
asigura scurgerea continuă a apelor în dreptul acceselor la proprietăți.
- Podetele existente se vor înlocui cu podețe noi, amenajate astfel încât sa fie asigurată scurgerea
apelor în mod eficient și lățimea lor să corespundă caracteristicilor drumului. S-au proiectat
podețe noi de traversare și podețe la drumurile laterale cu tub corugat, cu diametrul cuprins
între 600 - 1000 mm și lungimi cuprinse între 8.00 - 20.00 m, precum și un podet tip D5, l =
9.60m astfel încât să fie asigurată funcționalitatea sistemului de colectare si evacuare a apelor
din zona drumului.
- Se vor realiza următoarele lucrări de consolidare: fundație adâncită de parapet, din beton
C35/45, cu înălțimea elevației H = 2.00 m, pe sectorul cuprins între km 9 + 730 – 9+870.00
- Se vor realiza lucrări de semnalizare cu indicatoare, marcaj longitudinal și transversal și se va
ampplasa parapet rutier de tip N2
În urma lucrărilor de modernizare, caracteristicile tehnice principale ale construcției sunt
următoarele:
- Categoria funcțională a drumului: Drum județean
- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală
- Clasa tehnică: IV
- Lungimea tronsonului de drum: 11.537 m
- Suprafața totală construită: 98.050 mp
- Lățimea platformei drumului: 7,00 m
- Lățimea părții carosabile: 5,50 m (2x2,75 m)
- Lățime benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m
- Lățime acostamente: 2 x 0,75 m
- Pantă transversală parte carosabila: 2,5%
- Pantă transversală acostamente: 4,0%
În urma analizei documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, s-a constatat că aceasta este
întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, a normativelor specifice în vigoare și a concluziilor din expertiza
tehnică.
Documentația a fost verificată conform Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.
Conform art. 9, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice ”Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aprobă
potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
și prin Legea nr. 273/2006 modificările şi completările ulterioare.
Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii
noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor
finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile
administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.
Documentaţia are avizul favorabil nr. 5 din 12.06.2020 al Comisiei de avizare a
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de
intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau
a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean
Alba nr. 196/2017.
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum
județean DJ 107V:DJ 107 – Alecuş – DJ 107D” sunt cuprinși în Anexa la Proiectul de hotărâre,
parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.

Durata de execuție a investiției este estimată la 18 luni, având indicatorii tehnico-economici
prezentați în anexă.
În conformitate cu partea financiară a documentației DALI și a devizului general, valoarea
totală a investiției este de 19.594.866,63 lei (inclusiv TVA), din care C+M 17.339.504,49 lei lei
(inclusiv TVA).
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Floare PERȚA

Întocmit, Anca OANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iunie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14
februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
- art. 6 alin. 13 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
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 modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul
2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea
următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 125.264,58 mii lei din excedentul
bugetului local al Județului Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020, suma de 1.000,00 mii lei.
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020, suma
de 5.410,43 mii lei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020, suma
de 118.854,15 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”.
Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
p. SECRETAR GENERAL,
ION DUMITREL
director executiv,
Liliana NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 130
Alba Iulia, 17 iunie 2020

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, cu
modificările și completările ulterioare;
 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, , cu modificările și completările ulterioare;;
 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, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 130/17 iunie 2020
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020
mii lei
Nr.
Crt.

Denumirea obiectivului

Buget 2020

0

B

1

TOTAL, din care:
A Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
I Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
1
cu extindere
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii (PT)
3 Amenajare depozit de ceramică veche
2

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere”
II
1
2
3
4
5

Alte cheltuieli de investiţii:
Tehnică de calcul și echipamente de comunicaţii, echipamente IT
Autoturism
Autoutilitara
Mobilier sediu Consiliul Județean Alba
Signalistica interioară și exterioară sediu Consiliul Județean Alba
Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare, soluție antivirus,
6
bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc)

118,854.15
17,233.14
13,745.00
11,925.00
20.00
1,650.00
150.00
3,588.14
732.62
90.00
202.00
1,500.00
100.00
149.52

7

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc

100.00

8

Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere - expertiză tehnică

10.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții
9 „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului Județean
Alba cu extindere” - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
10 Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere, studii,
avize, acorduri etc

50.00

150.00

11 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză tehnică

10.00

12

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și stratigrafic

4.00

13

Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia

14 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
15

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în Județul
Alba

50.00
150.00
20.00

16

Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă
Raiffeisen)

Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
18 Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
B Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
17

I Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
1 Alimentare cu apă a bazei Salvamont Arieșeni
II Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba
C CAPITOL 60.02 - Aparare Nationala
Alte cheltuieli de investiţii:
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina
1
Maria, nr. 6 - expertiză tehnică

III

2

Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina
Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri

3 Multifuncțională - 2 buc
D Capitolul 65.02 Invatamant
Alte cheltuieli de investiţii:
Platforma evaluare CJRAE Alba
E Capitolul 66.02 Sănătate, din care:
I Obiective de investiţii:
1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă
2
Alba Iulia
3 Construire scara exterioara de evacuare
4
II
1
III
IV
V
1
2
3

Proiect tehnic - Recompartimentări conform DALI existent - Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Alte cheltuieli de investiţii:
Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Reparaţii capitale:
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

10.00
50.00
210.00
162.00
35.00
35.00
113.00
14.00
65.00
65.00
10.00
40.00
15.00
30.00
30.00
30.00
21,666.31
11,567.94
533.94
10,858.00
16.00
160.00
8.50
8.50
2,447.86
187.00
3,090.00
21.00
29.00
200.00

RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție Recuperare,
4 Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

300.00

5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

200.00

6 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

100.00

7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

100.00
2,040.00

9
VI
1
2
3

RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Cofinanțare proiecte
Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod
SMIS 114211
Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod SMIS
114599

4 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063

100.00
4,365,01
141.50
111.74
3,850.77
261.00

F Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie
I Obiective de investiţii:

7,593.25
4,585.95

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj

4,585.95
1,870.00

II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Mansardare clădire Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba - expertiză
3
tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf.
4 Mihail, Restarurare și refuncționalizare clădiri și caponieră, sistematizare zonă,
demolare corpuri parazitare)

100.00
60.00
10.00

50.00

5

Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
expertize, avize, acorduri

50.00

6

Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri

60.00

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba
I Alte cheltuieli de investiţii:

40.00
144.00
144.00

Dotari independente Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba

144.00

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

206.90

I Obiective de investiţii:
Colectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși
1
„Prichindel” Alba Iulia
2

1,500.00

Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia

II Alte cheltuieli de investiţii:
Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

129.00
10.00
119.00
77.90
77.90
66.00
66.00
66.00
720.40
720.40
720.40

G Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială
I Obiective de investiţii:
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental
1
Ocna Mureș - PT și execuție
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și
2
Asistență Abrud
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu Direcția Generală de
3
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Centrale termice
2 Programe informatice software și licențe
3 Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor și
III Proiect Venus „Împreună pentru o viață în siguranță” - Program
Operațional Capital Uman 2014-2020
H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
I Obiective de investiţii:
1 Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 20142
2020

4,846.46
4,079.46
4,000.00
64.74
14.72
180.00
50.00
30.00
100.00
587.00
6,648.00
5,210.00
5,210.00
1,438.00

I Capitolul 74.02 Protecţia Mediului

185.00

I Alte cheltuieli de investiţii:

115.00

Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a
1 Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității
2 aerului în Județul Alba
II
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect „Fazarea
proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Judetul Alba”

100.00
15.00
70.00

J Capitolul 84.02 Transporturi

60,324.99

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare:

11,434.49

Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de
1 Jos, județul Alba
2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în localitatea
3 Limba, județul Alba
II Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150,
1 Dobra, județul Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti
2 - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)
3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba4 pe drumul județean DJ704A, PT+executie
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau
5 - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și execuție
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel
- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud.
6 Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, faza PT+executie

5,360.87
5,435.90
637.72
9,207.41
380.00
3,015.00
750.00
1,768.66
1,407.22

1,886.53

III
IV
1
2
3
4

Alte cheltuieli de investiţii:
Dotari independente pentru Activitatea Transporturi
Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii:
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare corp
drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) - Ordâncușa - Ghețar
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E:
limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag, faza DALI
Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti
- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B),
faza DALI

1,653.65
577.85
1,075.80
194.00
35.66
85.54
9.28

5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF
6

7

8
9
10
11
12

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - drum
acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI

16.25

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel
- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul
Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI
Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:DJ107 - Alecuș -DJ107D
faza DALI
Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba pe drumul județean DJ704A, faza SF
Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu de
Sus-limita jud.Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică

47.00
89.85
62.00
65.76
40.00

Pod pe DJ107:Alba Iulia – Berghin – Colibi – Cergăul Mare – Blaj – Cetatea de
Baltă – limită Județul Mureș, km.22+850, localitatea Colibi – faza SF

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) –
13 Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeţ – Valea Mănăstirii
– Geoagiu de Sus – Stremţ – Teiuş (DN 1) – faza SF
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H)-Mesentea14 Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-Ivăniș-GhioncaniDJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun -Cojocani V Valea Barnii - Bârlești - Mogoș -_Valea Albă - Ciuciulești -Bucium - Izbita Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 - km. 76+540” , cod SMIS
2014+: 108707
VI

11.90

18.00

262.74

137.82
30,884.06

Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos –
Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923

Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos VII Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”, cod
SMIS 2014+:126106

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL,
director executiv,
Liliana NEGRUȚ

2,808.74
4,336.64

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 13579 din 17 iunie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi completările
ulterioare
Expunere de motive
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
În anul 2020 conform prevederilor art.6 alin 13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de
stat pe anul 2020 prin derogare de la prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de
protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane publice pentru persoane adulte”.
Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2020 și
urmare a fundamentării Serviciului Programe, Lucrări şi Întreţinere Drumuri din cadrul
Consiliului Judeţean Alba, se impune modificarea Programului obiectivelor de investiţii de
interes judeţean finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2020, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 44/14 februarie 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea şi
utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, iar prin Hotărârea nr.
68/20 martie 2020, Hotărârea nr.81/10 aprilie 2020, Hotărârea nr.102/30 aprilie 2020, și
Hotărârea nr.109/12 mai 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 art.6 alin.13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 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.130 din 17 iunie 2020.
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, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 13590/17 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

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, cu modific[rile ;i complet[rile
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 iunie 2020, ora 15:00, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară
a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 130/17 iunie 2020 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului
bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,
p. SECRETAR GENERAL
director executiv,
Liliana Negrut

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 13600/17 iunie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Având in vedere:
 prevederile Hotărârii nr.44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții pe anul 2020 având ca sursă
de finanţare excedentul bugetului local;
 Nota de fundamentare nr. 13283/12 iunie 2020 a Serviciului Programe, Lucrări,
Întreținere drumuri,
excedentul bugetului local, pe anul 2020, în sumă de 118,854.15 mii lei, este destinat finanțării
următoarelor obiective:
mii lei
1

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia- Muzeul Naţional al Unirii (PT)
3 Amenajare depozit de ceramică veche
2

11,925.00
20.00
1,650.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere"

150.00

5 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT
6 Autoturism

732.62
90.00

7 Autoutilitara
8 Mobilier sediu CJA
9 Signalistica interioară și exterioară sediu CJA
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie
10
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc)
11

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc

Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - expertiză tehnică
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții
13 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului Județean
Alba cu extindere" - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
14 Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere, studii,
avize, acorduri etc
15 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii- expertiză tehnică
12

16

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic

17

Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național
al Unirii Alba Iulia

202.00
1,500.00
100.00
149.52
100.00
10.00
50.00

150.00
10.00
4.00
50.00

18 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

150.00

19

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba

20.00

20

Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă
Raiffeisen)

10.00

Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
22 Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 2021-2027
23 Alimentare cu apă a bazei Salvamont Arieșeni
24 Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
21

50.00
210.00
35.00
113.00

25

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba

14.00

26

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6
- expertiză tehnică

10.00

27
28
29
30
31

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6
40.00
- DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Multifunctională - 2 buc
15.00
Platforma evaluare CJRAE Alba
30.00
Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
533.94
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă
10,858.00
Alba Iulia

32 Construire scara exterioara de evacuare
33

Proiect tehnic - Recompartimentari conform DALI existent- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud

Studiu de solutie pentru Aviz Tehnic Racord Electric- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
35 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
36 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
34

16.00
160.00
8.50
2,447.86
187.00

RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
38 RK Farmacie -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna -Spitalul Judeţean de Urgenţă
39
Alba Iulia
37

RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie
40 Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator - Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
41
42
43
44
45

21.00
29.00
200.00
300.00

RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

200.00
100.00
100.00
2,040.00

46 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
cod SMIS 114211
47 Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
48 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod
SMIS 114599

141.50

Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063
50 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj
51 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
49

52 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
53 Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba- expertiză tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf.
54 Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, sistematizare
zonă, demolare corpuri parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
55
expertize, avize, acorduri
Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, studii,
56
expertize, avize, acorduri
57 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
58 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate
59 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
Colectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Papusi
60
Prichindel Alba Iulia
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Papusi
Prichindel Alba Iulia
Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental
Ocna Mureș -PT și execuție
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Centrale termice
Programe informatice software și licențe

100.00

111.74
3,850.77
261.00
4,585.95
100.00
60.00
10.00
50.00
50.00
60.00
1,500.00
40.00
144.00
10.00
119.00
77.90
66.00
720.40
4,000.00
64.74
14.72
50.00
30.00

70 Ministație de epurare CIA Baia de Arieș
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor si
71 Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta" - Program Operațional
Capital Uman 2014-2020
72 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 201473 2020
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba si a
74 Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității
75
aerului în județul Alba
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect "Fazarea
76 proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos,
77 jud. Alba
78 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
79 localitatea Limba, jud. Alba
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, km.52+150,
80
Dobra, jud. Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
81 (DN 14 B)
82 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
83
Alba-pe drumul județean DJ704A, PT+executie
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud 84 Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și
execuție
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj 85
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă limita jud. Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, faza PT+executie
86 Dotari independente pentru Activitatea Transporturi
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare corp
87
drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
88
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 90 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), faza DALI
89

91 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF
92

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- drum
acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza DALI

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj 93
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI

100.00
587.00
5,210.00
1,438.00
100.00
15.00
70.00
5,360.87
5,435.90
637.72
380.00
3,015.00
750.00
1,768.66
1,407.22

1,886.53
577.85
194.00
35.66
85.54

9.28
11.90
16.25

47.00

94

Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D
faza DALI

89.85

95

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI

62.00

96

Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
Alba-pe drumul județean DJ704A, faza SF

65.76

97
98
99

100

101

102

Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu
de Sus-limita jud.Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică
40.00
Pod pe DJ107:Alba Iulia-Berghin-Colibi-Cergaul Mare-Blaj - Cetatea de
Balta - lim. jud. Mures, km.22+850, loc. Colibi - faza SF
18.00
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii
- Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza SF
262.74
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H)-MesenteaGalda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-Ivăniș-GhioncaniDJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF
137.82
Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
Barnii-Barlesti-Mogos-Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni30,884.06
Bucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540", cod SMIS 2014+:
108707
Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos2,808.74
Garbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+: 125923

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos 103 Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700", cod SMIS
2014+:126106

4,336.64

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 130 din data de 17 iunie 2020.
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local
al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
şi aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ, în luna iunie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi
aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020;
Luând în considerare:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind
aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului
fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 214/26 martie
2020 cu privirela efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar
pentru bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2020;
- adresa nr.ABG_STZ – 6961/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba
cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumuri judetene si comunale pe anul 2020
- adresa nr.ABG_STZ – 7753/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba
cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
- H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor
cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la locul de muncă,
din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din H.G. nr. 201/2020 privind aprobarea
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în
domeniul sănătaţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătăţii;
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 modificările și completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al
Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2020 şi aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020 și în

consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020,cu modificările și completările ulterioare se rectifică,
după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă
de 577.608,13 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat, pe anul 2020, în sumă
de 318.486,93 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se
stabileşte în sumă de 172.698,43 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se
stabileşte în sumă de 145.788,50 mii lei”.
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020, rectificat în sumă de 293.409,37 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 252.226,06 mii
lei.
(3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 41.183,34 mii
lei”.
4. Alineatul 1 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive” pe anul 2020, se
stabilesc în sumă de 45.137,06 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont Salvaspeo” Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 14. Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de
cult, rectificat, pentru anul 2020, se stabileşte în sumă de 1.000,00 mii lei”.
7. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se
stabilesc în sumă de 107.970,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă
a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 235.859,80
mii lei”.
8. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 253.071,20 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în suma de
60.331,49 mii lei”
9. Alineatele 1 si 3 ale articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.418,78 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
10. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru
Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.400 mii lei, în
structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.

10. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa
nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
11. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 34. Cheltuielile, rectificate pentru „Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale”,
pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 184,00 mii lei”.
12. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 35 cu următorul conţinut:
„Art. 35. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020, în sumă de 8.661,00 mii lei,
în structura prevăzută în anexa nr. 31 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
p. SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
director executiv,
Liliana NEGRUŢ

Nr. 131
Alba Iulia, 17 iunie 2020

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, cu
modificările și completările ulterioare;
 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, , cu modificările și completările ulterioare;;
 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, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 13597 din 17 iunie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a
bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
şi aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020;
Expunere de motive
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea
bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere:
 adresa nr.ABG_STZ – 6961/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Alba cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru drumuri judetene si comunale pe anul 2020
 adresa nr.ABG_STZ – 7753/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Alba cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020
 prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 a
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu
modificarile si completarile ulterioare.
 Contractul de credit nr.20200414017/2020 pentru finantarea obiectivelor de interes
judetean respectiv pentru asigurarea cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes
judetean ce vor fi realizate din fonduri europene si Hotărârea nr. 6071/2020 a
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale din cadrul Ministerului Finantelor
Publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale
ordonatorilor terţiari de credite, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie,
Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba, Sprijinul financiar pentru construirea,
reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale,
activitatea Transporturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichindel
Alba Iulia, Directia Judetean de Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba şi implicit rectificarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, şi bugetele instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 si aprobarea
bugetului creditelor interne pe anul 2020.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 s-a aprobat
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza legală
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
- H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor
cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la locul de muncă,
din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din H.G. nr.201/2020 privind aprobarea
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în
domeniul sănătaţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătăţii.
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. 131 din 17 iunie 2020.
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 13599/17 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

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, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local
al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
şi aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 iunie 2020, ora 15:00, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară
a a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 131/17 iunie 2020 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al Judeţului
Alba, a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi aprobarea bugetului creditelor
interne pe anul 2020
.
Cu deosebită consideraţiune,
p.SECRETAR GENERAL
director executiv,
Liliana Negruţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 13605/17 iunie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului
localal Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
şi aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind
formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.5/2020 privind
bugetul de stat pe anul 2020 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului
principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor
componente ale bugetului general.
Bugetul local al Judeţului Alba se rectifică având în vedere următoarele:
 adresa nr.ABG_STZ – 6961/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba cu
privire la modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumuri judetene si comunale pe anul 2020
 adresa nr.ABG_STZ – 7753/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba cu
privire la modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020
 fundamentarile ordonatorilor tertiari de credite respectiv nota de fundamentare nr. 374/2020
a Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, si ale compartimentelor de
specialitate pentru activitatea proprie respectiv nota de fundamentare nr.13508/2020 a
Biroului Resurse Umane, notele de fundamentare nr. 13283/13519/2020 a Serviciului
programe, lucrari, intretinere drumuri,
şi reevaluarea necesarului pe trimestre a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna
funcţionare a activităţii acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul
aceluiaşi capitol, sens în care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi
executive”, 54.02 „Alte servicii publice generale”,, 67.02 „Cultură, recree şi religie”, 84.02
„Transporturi”, 68.02 „Asistenţă socială”.
Bugetul creditelor interne pe anul 2020 se propune spre aprobare urmare a semnarii
Contractului de credit nr.20200414017/2020 pentru finanţarea obiectivelor de interes judeţean
respectiv pentru asigurarea cofinanţării şi prefinanţării proiectelor de interes judeţean ce vor fi
realizate din fonduri europene. Prin Hotararea nr.6071/2020 Comisia de autorizare a
împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a avizat favorabil contractarea
de către Judeţul Alba a unei finanţări rambursabile în valoare de 27.500,00 mii lei din care
trageri pentru anul 2020 suma de 8.661,00 mii lei. În anul 2020 se vor finanţa din credit
următoarele proiecte din fonduri nerambursabile:
 Proiect "Modernizare drum județean DJ 107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-RâmetBradești-Geogel-Macarestu-Bârlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-BarlestiMogos-_Valea
Alba-Ciuculesti-Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium
SatDN74(Cerbu)" suma de 5.060 mii lei;
 Proiect " Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-GarbovitaGarbova de Sus" suma de 1.667,00 mii lei;
 Proiect "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea Benic - Intregalde, jud. Alba km .17+700-km.23+700" suma de 1.834,00 mii lei;
 Proiect "Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia " suma de 100,00 mii lei.

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2020 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de
9.580,86 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare nr.229/2020 a Direcţiei de Judetene de
Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba si nr.11094/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia. Rectificarea la partea de venituri vizează:
 suplimentarea veniturilor proprii (Direcţia Judeţenă de Dezinsecţie şi Ecologizare
Mediu Alba).
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
de sănătate (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică
din sume alocate de la bugetul de stat (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică pentru bugetul Direcţiei Judeţene de
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba si bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu
influenţele de la partea de venituri, iar pentru bugetul Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia,
conform notei de fundamentare nr. 749/2020, rearanjarea unor prevederi bugetare.
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru cap.
54.02 „Alte servicii publice generale”, 84.02 „Transporturi”, 84.07 „Transporturi” şi cap. 66.07
„Sănătate” pe anul 2020.
Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Teatrul de
Păpuşi Prichindel Alba Iulia.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 131 din 17 iunie 2020.
Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)
Ținând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 și ale
Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017;
Văzând:
- Decizia CNSC 855/C8/789 din 26.05. 2020, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba sub nr.12.574 din 3 iunie 2020;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 12.609 din 4 iunie 2020,
privind transmiterea Metodologiei de actualizare a planului tarifar, precum și a
Circularei privind aspectele financiare aferente operării proiectelor ,,Sisteme de
Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel județean;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c și art. 173 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
-Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a şi c din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2), conform
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să aprobe în numele şi
pe seama Consiliului Judeţean Alba, modificarea Studiul de fundamentare a deciziei de
concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin
concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)” ca
urmare a măsurilor de remediere dispuse prin decizii pentru soluționare a contestațiilor
înregistrate la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , avize, decizii sau alte acte
administrative emise de către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice sau dispuse de către
instanţele judecătoreşti, precum și a altor măsuri justificate care se impun pe parcursul derulării
procedurii de concesiune – licitaţie deschisă.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020 privind aprobarea
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2), îşi încetează aplicabilitatea la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete și Serviciului mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
SALUBRIS Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Administratorului public al Judeţului
Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului mediu din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL,
Director executiv,
Liliana NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 132
Alba Iulia, 17 iunie 2020
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, cu
modificările și completările ulterioare;
 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, cu modificările și completările ulterioare;
 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, cu modificările și completările ulterioare :
Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului mediu din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean 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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 13.603 din 17 iunie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate
în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba
(Faza1 + Faza2)
I.

Expunere de motive

În vederea respectării prevederilor Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012
încheiat pentru implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba” (Faza 1 – POS MEDIU) și a Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017
încheiat pentru implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat
al Deșeurilor în Județul Alba” (Faza 2 – POIM), în sarcina UAT - Județul Alba prin Consiliul
Județean Alba a fost stabilită obligația delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor și
transportul acestora de la stațiile de transfer/stațiile de sortare la CMID Galda de Jos unui
operator specializat în serviciul de salubrizare a localităților.
În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, va fi elaborat
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare și va fi demarată procedura de atribuire a
contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)”.
II.

Descrierea situaţiei actuale

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice necesitatea
şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca
obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale
realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,
(Faza1 + Faza2)”. În vederea atribuirii contractului de concesiune, Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016 prevăd obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte:
- etapa de planificare, fundamentare și pregătire;
- etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune;
- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea
implementării acestuia.
În vederea întocmirii Documentației de atribuire a contractului de concesiune a fost
elaborat Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor
de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2, în cadrul căruia este prezentată o analiză
care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de
proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între

părţile viitorului contract de concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului în
categoria celor de concesiune.
Potrivit Deciziei CNSC 855/C8/789 din 26.05. 2020, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba sub nr.12.574 din 3 iunie 2020 și a adresei Ministerului Fondurilor
Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
sub nr. 12.609 din 4 iunie 2020, privind transmiterea Metodologiei de actualizare a planului
tarifar, precum și a Circularei privind aspectele financiare aferente operării proiectelor ,,Sisteme
de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel județean este necesară actualizarea
aspectelor financiare ale Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2) aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020.
III.

Reglementări anterioare

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020 privind aprobarea Studiului
de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2).
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c și art. 173 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările şi completarile ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016;
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
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
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 Ordonanța de Urgență nr.57
/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 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. 132/17 iunie 2020.
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 13.606/17 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA
Domnul Dan Mihai POPESCU
SERVICIUL MEDIU
Doamnei Nicoleta IRIMIE - 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,cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 iunie 2020, pentru a putea fi înscris în propunerea de suplimentare a ordinii de
zi a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 132/17 iunie 2020 şi are ataşat
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)
- Decizia CNSC 855/C8/789 din 26.05. 2020, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba sub nr.12.574 din 3 iunie 2020;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 12.609 din 4 iunie 2020,
privind transmiterea Metodologiei de actualizare a planului tarifar, precum și a
Circularei privind aspectele financiare aferente operării proiectelor ,,Sisteme de
Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel județean;

Cu deosebită consideraţiune,
p. SECRETAR GENERAL
Director executiv,
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Serviciul Mediu
Nr. 13.576/ 17 iunie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate
în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba
(Faza1 + Faza2)
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice necesitatea
şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca
obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba”.
Entitatea contractantă este Județul Alba prin Consiliul Județean Alba - autoritate a
administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes
judeţean.
Obligația entității contractante de a elabora un studiu de fundamentare prin care să se
demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea
serviciului, este prevăzută la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări
şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, conform art.
8 din același act normativ, în sarcina entității contractante este stabilită obligația de analizare a
faptului că atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare
către operatorul economic, iar în situația în care, ca urmare a acestei analize se constată că o
parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, contractul va fi
considerat contract de concesiune.
În vederea atribuirii contractului de concesiune, Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,
aprobate prin H.G. nr. 867/2016 prevăd obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte:
- etapa de planificare, fundamentare și pregătire;
- etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune;
- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea
implementării acestuia.
Obligația din prima etapă cu privire la fundamentare se concretizează prin analiza unor
elemente relevante în care se includ aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea
economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale
proiectului în cauză.
Conform prevederilor H.G. nr. 867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de
concesionare va cuprinde o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni
economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele
identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de concesiune, precum şi
analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune. „Studiul de
fundamentare privind decizia de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a
deșeurilor municipale achiziționate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Alba” este elaborat de catre Comisia de Coordonare și Supervizare
desemnata prin Dispoziția Președintelui Consiliului Judetean Alba nr. 6/14 ianuarie 2020.
Studiul de fundamentare actualizează abordarea prezentată de către consultantul inițial,
care a pregătit Aplicația de Finanțare și documentele suport pentru Proiectul „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, privind managementul si modalitatea de

operare a noului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba, având la bază
următoarele:
 informații privind organizarea sistemului actual de salubrizare din Județul Alba;
 informații privind noul Sistem Integrat de Management al Deseurilor propus în Județul
Alba prin Aplicația de Finanțare și documentele suport (Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost
Beneficiu, planul de achiziții, evaluarea impactului asupra mediului, Contractul de asociere, etc);
 analiza instituțională elaborată în cadrul Proiectului Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor;
 aspecte identificate de către Consultantul Proiectului SMID Alba, respectiv „SC EPMC
CONSULTING SRL” în perioada de implementare a proiectului.
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” presupune
extinderea la nivelul întregului județ, atât în mediul urban cât și în mediul rural a unui sistem
modern, centralizat și uniform de gestiune a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și
europeană. Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui sistem durabil de management al
deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Alba prin îmbunătățirea serviciului
de management al deșeurilor și închiderea depozitelor neconforme de deșeuri, în conformitate cu
practicile și politicile UE.
Proiectul „SMID Alba” a fost încadrat în portofoliul proiectelor majore de investiție a
căror valoare depășeste suma de 25 milioane de Euro, motiv pentru care finanțarea a fost
aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) 1286/F1/05.03.2012 și prin Ordinul
ministrului mediului și pădurilor nr. 1096/22 martie 2012.
Întrucât investițiile prevăzute în cadrul Proiectului SMID Alba nu au putut fi finalizate în
cadrul perioadei de finanțare aferentă POS MEDIU 2007-2013, Consiliul Județean Alba în
calitate de beneficiar al proiectului a aplicat procedura de fazare în conformitate cu
„Instrucţiunea nr. 12000/10.08.2015 privind unele măsuri pentru eşalonarea (fazarea) proiectelor
Finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013”, emisă de către Ministerul
Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POS MEDIU.
Astfel, realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din judeţul
Alba a fost începută de către Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012
şi continuată din Programul Operaţional Infrastructuă Mare, Obiectiv Specific 3.1 prin
implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017.
Investițiile rezultate din implementarea celor două proiecte sunt:
Faza 1
Proiect
„Sistem de
Management
Integrat al
Deșeurilor în
Județul Alba”

Faza 2
Proiect
„Fazarea
Proiectului
Sistem de
Manageme
nt Integrat
al
Deșeurilor
în Județul
Alba”
(5)

Obiectiv de investiții / Indicator

U.M.

Total
proiect inițial
aprobat

(1)

(2)

(3) = (4) +
(5)

(4)

număr

4375

4375

număr

16133

16133

număr

13

13

număr

23

23

Containere pentru colectarea
deșeurilor reciclabile
Unități de compostare individuală
Containere pentru colectarea
deșeurilor periculoase menajere
Containere pentru colectarea
deșeurilor voluminoase

Containere pentru colectarea
deșeurilor de echipamente electrice și
electronice

număr

9

Stații de transfer deșeuri

număr

2

2

Stație de sortare
Stație tratare mecano-biologică

număr
număr

1
1

1
1

Depozit ecologic Galda de Jos

număr

1

1

9

Depozite de deșeuri neconforme
număr
7
6
1
închise/reabilitate
Din punct de vedere financiar întregul Proiect a avut aprobat un cost eligibil total estimat
de 47204680 Euro defalcat pe următoarele surse de finanțare:
- Grant UE – 36198826 Euro;
- Buget de stat – 6678463 Euro;
- Buget local – 433104 Euro;
- Contribuție beneficiar – 3894287 Euro.
În conformitate cu prevederile Cererii de fazare, valoarea eligibilă totală estimată
aferentă Fazei 1 este de 23905332 Euro defalcată pe surse astfel :
- Grant UE – 18331761 Euro;
- Buget de stat – 3382099 Euro;
- Buget local – 219332 Euro;
- Contribuție beneficiar – 1972140 Euro.
Valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei 2 este de 23299348 Euro defalcat pe
surse astfel:
- Grant UE 17867065 Euro;
- Buget de stat 3296364 Euro;
- Buget local 213772 Euro;
- Contribuție beneficiar – 1922147 Euro.
În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicației de Finanțare și
totodată Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM POS
MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, s-a stabilit faptul că Sistemul de Management Integrat
al Deșeurilor în Județul Alba va fi operat de către două categorii de operatori, și anume:
 Operatorul de colectare și transport la instalațiile de gestionare a deșeurilor,
denumit Operator CT (colectare - transport) care face obiectul delegării, de către ADI
SALUBRIS Alba, a următoarelor contracte:
- Lot 1 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului
de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor
fluxuri speciale de deşeuri”, în zona 1;
- Lot 2 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului
de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor
fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2;
- Lot 3- „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului
de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor
fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 3;
- Lot 4 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor
fluxuri speciale de deşeuri”, în zona 4; și

 Operatorul staţiilor de transfer/CMID şi a serviciului de transport a deşeurilor de
la staţiile de transfer la CMID Galda de Jos denumit Operator TTPD (transfer – transport –
prelucrare - depozitare) care va fi delegat de către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba,
prin atribuirea următorului contract:
- „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale
realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba
(Faza 1 + Faza2)”.
Operatorul căruia i se va atribui delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în

Județul Alba va plăti o redeventa Judetului Alba pentru utilizarea bunurilor mobile şi imobile (
bunurile de retur) care fac obiectul contractului de concesiune.
Redevenţa totală cuvenită pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul
contractului de concesiune se stabileşte în suma de 3.000.000 lei, respectiv 500.000 lei/an.
Fondul pentru închiderea depozitului se stabileşte la 3.600.000 lei, respectiv 600.000
lei/an.
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020 privind aprobarea Studiului de fundamentare
a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba (Faza 1 + Faza 2), iar în urma emiterii Deciziei CNSC 855/C8/789 din 26.05.
2020, precum şi a adresei Ministerului Fondurilor Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020
privind transmiterea metodologiei de actualizare a planului tarifar au survenit următoarele măsuri
de remediere ale studiului de fundamentare:
- actualizarea tarifelor maxime pentru activităţile de transfer, sortare, tratare mecanobiologică, depozitare, constând în actualizarea OPEX-urilor antreprenorilor instalaţiilor, pe baza
preţurilor unitare ale anului curent (ex. carburant, energie, salarii, etc.) şi în conformitate cu
modificările legislative (contribuţia pentru economia circulară, H.G. nr. 942/2017 privind
aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor) precum şi în concordanţă cu categoriile
de cheltuieli cuprinse în Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice
serviciului de salubrizare prevăzută la art. 18 din Anexa la Ordinul ANRSC nr. 109/2007;
- actualizarea matricei riscurilor;
Modificările de remediere au fost incluse în studiul de fundamentare la pct. 2.5.
Identificarea şi descrierea riscurilor; 4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII;
5.3. Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea contractului de delegare.
Totodată, pentru operativitatea implementării procedurii de atibuire propunem includerea
în cadrul hotărârii de aprobare a următoarei reglementări:
,, Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să aprobe în numele şi pe
seama Consiliului Judeţean Alba, modificarea Studiul de fundamentare a deciziei de
concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin
concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)” ca
urmare a măsurilor de remediere dispuse prin decizii pentru soluționare a contestațiilor
înregistrate la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , avize, decizii sau alte acte
administrative emise de către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice sau dispuse de către
instanţele judecătoreşti, precum și a altor măsuri justificate care se impun pe parcursul derulării
procedurii de concesiune – licitaţie deschisă.”
Față de cele prezentate considerăm oportună adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor H.G. nr. 867/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare și
ale art. 303 alin. 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările şi completările ulterioare potrivit căruia bunurile proprietate publică pot fi
concesionate de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale în baza unui contract de
concesiune de bunuri proprietate publică.
Director executiv,
AITAI Marian Florin

Administrator public,
POPESCU Dan Mihai

Şef serviciu,
IRIMIE Nicoleta Elena

