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PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

„Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 
 
 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna iulie 2020; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați la obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-
2000 locuri” - Municipiul Blaj; 

- adresa nr. 29917 din 24 iulie 2020 a UAT - Municipiul Blaj, prin care se solicită 
inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Alba în vederea aprobării indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu 
capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, înregistrată în registratura Consiliului 
Județean Alba cu nr. 16668 din 24 iulie 2020; 

Ținând cont de prevederile : 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2018  privind aprobarea Acordului de 

asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local 
al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de 
Excelență Sportivă”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 67/2019  privind aprobarea Actului adițional 
nr. 1 la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj 
prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru 
Județean de Excelență Sportivă”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/2018  privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  
1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului „Sală 
Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, conform anexei - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 



dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
 

                                                     Avizat pentru legalitate 
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL 

                      Ion DUMITREL                                              Vasile BUMBU 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  155 
Alba Iulia,  28 iulie 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:  

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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  



Anexa la Proiectul de hotărâre a 
 Consiliului Județean Alba nr. 155/28 iulie  2020 

 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„SALĂ POLIVALENTĂ DE SPORT CU CAPACITATE DE 1800-2000 locuri” – 

MUNICIPIUL BLAJ 
 
 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  
1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, judeţul Alba 

2. Elaborator documentaţie: S.C. ASIZA - BIROU DE ARHITECTURĂ  S.R.L. 
3. Beneficiarul obiectivului:  MUNICIPIUL BLAJ 

JUDEŢUL ALBA 
4. Amplasamentul obiectivului: Municipiul Blaj, localitatea aparţinătoare Veza,  

    f.n., județul Alba 
5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei este de 48.762.928,99 lei, cu TVA inclus, din care 
valoarea C+M este  de 38.739.728,74 lei, cu TVA inclus 

- durata de execuție a obiectivului: 36 luni 
- regim de înălţime D+P+1E 
- suprafaţa construită: 4.579 mp 
- suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp 

6. Finanţarea investiţiei:   50% buget local UAT - Municipiul Blaj 
               50%  buget local UAT - Judeţul Alba 
 
    

                                                        Avizat pentru legalitate 
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL 

                      Ion DUMITREL                                              Vasile BUMBU 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 16917/28 iulie 2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorii tehnico-economici  

actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport  
cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 

 
 I. Descrierea situaţiei actuale 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 
locuri” - Municipiul Blaj. 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 57/2018  privind aprobarea Acordului 
de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul 
local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de 
Excelență Sportivă”, cele două autorități și-au propus realizarea obiectivului Sălii polivalente de 
sport cu capacitate de 1800-2000 de locuri în municipiul Blaj componentă a „Centrului Județean 
de Excelență Sportivă”, care va avea suport Baza de agrement din municipiul Blaj.  
 Investiția „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, se va realiza pe 
terenul în suprafaţă totală de 17118 mp. situat administrativ în municipiul Blaj, județul Alba, 
unde Judeţul Alba şi Municipiul Blaj au drept de proprietate în cotă de 1/2  în devălmăşie, asupra 
dotărilor aferente investiţiei şi a investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-
2000 locuri”.  
 Prin realizarea investiției se va obține o sală polivalentă de sport, cu capacitatea de 1890 
de locuri pe scaune, care respectă toate standardele naționale și europene pentru competițiile 
sportive de volei, handbal, baschet și tenis. Noua sală va fi dotată cu spațiile și echipamentele 
necesare, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a competițiilor sportive, conform 
cerințelor internaționale de omologare a sălilor de sport. Sala de sport propusă se înscrie în 
categoria sălilor cu dimensiuni medii, având capacitatea de 1890 de locuri în tribune. Aceasta se 
dezvoltă pe trei nivele: demisol, parter și etaj, având o suprafață construită de 4.579 mp și o 
suprafață construită desfășurată de 8.667 mp.  
 Necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici a intervenit ca urmare a faptului 
că pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut diverse situaţii care au impus efectuarea 
unor modificări de proiect tehnic şi adaptarea la situaţia practică din teren, rezultând necesitatea 
achiziţionării unor lucrări suplimentare iniţial nesolicitate, dar care au devenit absolut necesare 
pentru finalizarea contractului. Lucrările suplimentare sunt indispensabile atingerii cerinţelor de 
calitate, a indicatorilor tehnico-economici asumaţi de autoritatea contractantă şi nu afectează 
caracterul general al contractului. 
 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici se impune și ca urmare a modificărilor 
legislative,  conform prevederilor art. 71 coroborat cu art. 66 din OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și 
completările ulterioare. Astfel „salariul de bază minim brut pe țară garantat la plată se stabilește 
la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 
reprezentând 17,928 lei/oră”. Această prevedere legală a dus obligatoriu la creșterea valorii 
contractelor incheiate și aflate în derulare, ca urmare inclusiv contractul de execuție a investiției 
„Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” are o valoare mai mare. 

De asemenea pe parcursul derulării contractului au intervenit probleme în relația 
contractuală UAT - Municipiul Blaj și executantul lucrărilor, culpa fiind a antreprenorului, ceea 
ce a dus în final la rezilierea contractului. La momentul actual se intenționează demararea unei 
noi proceduri de achiziție publică în vederea continuării lucrărilor la acest obiectiv de investiții.  



Ca urmare, prin adresa nr. 29.917 din 24 iulie 2020, înregistrată în registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 16668 din 24 iulie 2020, UAT - Municipiul Blaj solicită 
inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Alba în vederea aprobării indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu 
capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj. 
 

II. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2018  privind aprobarea Acordului de 

asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local 
al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de 
Excelență Sportivă”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 67/2019  privind aprobarea Actului adițional 
nr. 1 la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj 
prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru 
Județean de Excelență Sportivă”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/2018  privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  
1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 

 
 III. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 
 IV. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 V. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Scopul investiției este ca judeţul Alba să beneficieze, ca urmare a funcţionării acestui 

obiectiv, de o diversificare a evenimentelor sportive, culturale şi de altă natura, de creşterea 
amplorii manifestărilor sportive, şi de posibilitatea organizării unor competiţii sportive de 
calitate locale, regionale, naţionale şi internaţionale . 
 Prin funcţiunea principală, clădirea nu pune probleme speciale de protecţie a mediului. În 
clădire nu se desfăşoară activităţi care să constituie surse de poluare a aerului, solului, subsolului 
sau care să producă substanţe toxice ori periculoase. 
 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Finanțarea obiectivului de investiții este făcută din bugetul județului Alba în proporție de 

50% din valoarea totală a investiției, conform devizului general actualizat, valoarea fiind de 
24.381.464,495 lei cu TVA inclus. 

 Valoarea totală a devizului actualizat este de 48.762.928.99 lei, cu TVA inclus. Devizul 
general, actualizat este cuprins în Anexa la prezentul şi este parte integrantă a raportului de 
specialitate. 

 
VIII. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Proiectul are un impact pozitiv prin lucrările propuse, rezultatul urmărit fiind ca judeţul 

Alba să beneficieze, ca urmare a funcţionării acestui obiectiv, de o diversificare a evenimentelor 
sportive, culturale şi de altă natură, de creşterea amplorii manifestărilor sportive, şi de 
posibilitatea organizării unor competiţii de calitate cu participare naţională şi internaţională. 



IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
X. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XI. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 155 din 28 iulie 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             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 16918/28 iulie 2020 
 
 

 
Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 
Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

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

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data 29 iulie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 
„extraordinară” care va avea loc în data de 30 iulie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 155/28 iulie 2020 şi are ataşate următoarele 
documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate 
de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj; 

- adresa nr. 29917 din 24 iulie 2020 a UAT - Municipiul Blaj, prin care se solicită 
inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Alba în vederea aprobării indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu 
capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, înregistrată în registratura Consiliului 
Județean Alba cu nr. 16668 din 24 iulie 2020; 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia dezvoltare şi bugete 
Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  
patrimonială și managementul unităților de cultură  
Nr. 16920/28 iulie 2020 

 
 

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

pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” 
- Municipiul Blaj 

 
 

În cadrul Strategiei Naţionale pentru Sport statul român își asumă misiunea de a susține și 
dezvolta sportul luând în considerare următoarele direcții de acțiune: 

 a) creșterea gradului de participare activă a populației de toate vârstele la activități 
sportive cu caracter permanent în interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală, 
îmbunătățirii gradului de coeziune, integrare și încredere socială;  

b) creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu precădere în rândul copiilor 
și tinerilor în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili; 

 c) creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte competiții  
sportive de performanță. 

Un rol esențial în realizarea acestui misiuni îl au autoritățile administrației publice locale 
care trebuie să se implice direct şi să colaboreze la construirea, crearea, modernizarea și 
dezvoltarea bazei materiale, precum și a structurilor sportive în așa fel încât să răspundă nevoilor 
populației în ansamblu, precum și consolidarea capacităților structurilor locale de a oferi 
programe și servicii de calitate unui număr cât mai mare de participanți.  

Prin realizarea acestei investiții se dorește construirea unei săli polivalente de sport în 
Municipiul Blaj, care să răspundă cererii de organizare de competiții sportive la standarde 
europene, răspunzând astfel unei nevoi a comunității sportive locale și a suporterilor acestora. 
Capacitatea și dotările sălii au fost prevăzute să fie în acord cu dimensiunea și importanța 
orașului Blaj în teritoriu, precum și cu capacitatea financiară a municipilui Blaj și a Județului 
Alba de a susține această investiție din fonduri provenite din bugetele proprii. 

În acest sens, realizarea acestui obiectiv de investiţii va genera un impact major asupra 
zonei municipiului Blaj şi a Judeţului Alba, din următoarele motive:  

 - crearea unor spaţii moderne de sport, educaţie şi recreere, ceea ce va permite 
intensificarea activităţilor recunoscute pe plan național şi  internaţional;  

- oferirea de condiţii corespunzătoare tinerilor sportivi, în care să-şi valorifice potenţialul;    
- de dotările noii investiții vor beneficia în principal  sportivi ai cluburilor judeţene. 
Activitatea de pregătire a tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura numai in 

locaţii care au dotarea adecvată pentru a obţine rezultate notabile,  
Potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 57/2018  privind aprobarea Acordului 

de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul 
local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de 
Excelență Sportivă”, cele două autorități și-au propus realizarea obiectivului Sălii polivalente de 
sport cu capacitate de 1800-2000 de locuri în municipiul Blaj componentă a „Centrului Județean 
de Excelență Sportivă”, care va avea suport Baza de agrement din municipiul Blaj.  

Investiția „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, se va realiza 
pe terenul în suprafaţă totală de 17.118 mp. situat administrativ în municipiul Blaj, județul Alba, 
unde Județul Alba şi Municipiul Blaj au drept de proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra 
dotărilor aferente investiţiei şi a investiţiei "Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 
locuri”.  

Prin realizarea obiectivului de investiție menționat anterior se va obține o sală polivalentă 
de sport, cu capacitatea de 1890 de locuri pe scaune, care respectă toate standardele naționale și 
europene pentru competițiile sportive de volei, handbal, baschet și tenis. Noua sală va fi dotată 
cu spațiile și echipamentele necesare, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a 



competițiilor sportive, conform cerințelor internaționale de omologare a sălilor de sport. Sala de 
sport propusă se înscrie în categoria sălilor cu dimensiuni medii. Aceasta se dezvoltă pe trei 
nivele: demisol, parter și etaj, având o suprafață construită de 4.579 mp și o suprafață construită 
desfășurată de 8.667 mp.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/2018  s-au aprobat indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  
1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj.  
 Pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut diverse situaţii care au impus 
efectuarea unor modificări de proiect tehnic şi adaptarea la situaţia practică din teren, rezultând 
necesitatea achiziţionării unor lucrări suplimentare iniţial nesolicitate, dar care au devenit absolut 
necesare pentru finalizarea contractului. Lucrările suplimentare sunt indispensabile atingerii 
cerinţelor de calitate, a indicatorilor tehnico-economici asumaţi de autoritatea contractantă şi nu 
afectează caracterul general al contractului. 
 Conform prevederilor art. 71 coroborat cu art. 66 din OUG nr. 114 din 28 decembrie 
2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal 
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu 
modificările și completările ulterioare. Astfel "salariul de bază minim brut pe țară garantat la 
plată se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră". Această prevedere legală a dus la creșterea 
valorii contractelor incheiate și aflate în derulare, ca urmare inclusiv contractul de execuție a 
investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” are o valoare mai mare. 
 De asemenea pe parcursul derulării contractului au intervenit probleme în relația 
contractuală UAT Municipiul Blaj și executantul lucrărilor, culpa fiind a antreprenorului, ceea ce 
a dus în final la rezilierea contractului. La momentul actual se intenționează demararea unei noi 
proceduri de achiziție publică în vederea continuării lucrărilor la acest obiectiv de investiții. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al municipiului Blaj nr. 90 din 15 iulie 
2020 prin care se ia act de rezilierea Acordului contractual - Contractului de execuție lucrări: 
Achiziție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție Sală Polivalentă de sport cu 
capacitate de 1800-2000 locuri din municipiul Blaj, precum și de Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Blaj nr. 94 din 22 iulie 2020 privind revocarea HCL Blaj nr. 91/15.07.2020 și 
modificarea HCL Blaj nr. 164/27.06.2017 privind valoarea principalilor indicatori tehnico-
economici și a devizului general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de 
investiții: „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri din municipiul Blaj”, se 
constată necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici. 

Ca urmare, prin adresa nr. 29.917 din 24 iulie 2020, înregistrată în registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 16.668 din 24 iulie 2020, UAT municipiul Blaj solicită inițierea 
unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Alba în vederea aprobării indicatorilor tehnico-
economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  
1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj. 

 Principalii indicatori tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiții „Sală 
Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” sunt: 

- valoarea totală a investiţiei este de 48.762.928,99 lei, cu TVA inclus, din care valoarea    
C+M este  de 38.739.728,74 lei, cu TVA inclus 

- durata de execuție a obiectivului: 36 luni 
- regim de înălţime D+P+1E 
- suprafaţa construită: 4.579 mp 
- suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp 

 Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local, astfel: 
- buget local al Municipiului Blaj - 1/2 din valoarea investiției 
- buget local al Județului Alba - 1/2 din valoarea investiției 
Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 
Consiliului Județean indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 
„Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj. 

  
 



Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 
alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 
Județean Alba se vor aproba indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 

      
 
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   
    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                    Nicoleta PREJBAN  
 


