
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

 
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 întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 
audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați pentru 
obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - 
Municipiul Blaj; 
            - referatul 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; 
            - raportul de specialitate nr. 16920/28 iulie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete- 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

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 

 
 

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

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 
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.  
 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 163 
Alba Iulia, 30 iulie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 
art. 139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa la Hotărârea 
 Consiliului Județean Alba nr. 163/30 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 
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                       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL 
                      Ion DUMITREL                                              Vasile BUMBU 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


