
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire scară exterioară de evacuare la 
Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”; 

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, 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 investiției „Construire scară exterioară 
de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, conform anexei nr. 1 care cuprinde 
descrierea sumară a investiţiei şi anexei nr. 2 care cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți 
integrante ale 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice 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.  177 
Alba Iulia,  3 septembrie 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; 
 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; 
 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:  

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, 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. 6 Sănătate și protecție socială. 

  



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 177 din 3 septembrie 2020 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ DE EVACUARE LA  

SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA” 
 

 
 
 
1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Construire scară exterioară de evacuare la 

Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
2. Proiectant: S.C. Urbis Concept S.R.L.  Cluj Napoca 

 
3. Beneficiarul obiectivului de investiții: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 
4. Amplasamentul obiectivului de investiții: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, 

Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 
 
5. Indicatori tehnico - economici:  
 
● valoarea totală a investiţiei este de 621.723,19  lei cu TVA inclus, din care valoarea 

C+M este 459.837,81 lei. 
 
● Durata de execuţie a lucrărilor este 8 luni  

 
     ● Suprafața construită desfășurată reabilitată: 158,40 mp 

 
 

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 19870/3 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia”, în vederea continuării implementării proiectului. 

 
II. Descrierea lucrărilor 
 

 Lucrările de intervenție privind investiția „Construire scară exterioară de evacuare la 
Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, constau în: 
 

 Construirea unei scări metalice de evacuare, exterioară, alipită corpului A de clădire 
cu regim de înălțime S+P+ 6E; 

 Demontarea ferestrelor laterale ale corpului A; 
 Desfacerea parapeților ferestrelor pentru crearea golurilor pentru ușile de evacuare; 
 Desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
 Lucrări de terasamente; 
 Fundații izolate sub stâlpi; 
 Execuție placă de beton armat; 
 Montare structură metalică; 
 Instalații electrice; 
 Refacere trotuare și alei afectate. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 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. 
 

 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 
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a 

investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 621.723,19 lei, cu TVA 
inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în 

vederea întocmirii Proiectului de hotărâre. 
 
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, 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. 177 din 3 septembrie 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. 19871/3 septembrie 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 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire scară exterioară 
de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 9 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 17 septembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 177/3 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiției „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia”; 
 - descrierea investiției „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia”-  - anexa nr. 1; 
 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire scară exterioară 
de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”- anexa nr. 2. 

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. 20.047/07 septembrie 2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiții  „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență  
Alba Iulia” 

 
 

 
 Lucrările de intervenție privind investiția „Construire scară exterioară de evacuare la 
Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, constau în: 

• Construirea unei scări metalice de evacuare, exterioară, alipită corpului A de clădire cu   
regim de înălțime S+P+ 6E; 
• Demontarea ferestrelor laterale ale corpului A; 
• Desfacerea parapeților ferestrelor pentru crearea golurilor pentru ușile de evacuare; 
• Desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
• Lucrări de terasamente; 
• Fundații izolate sub stâlpi; 
• Execuție placă de beton armat; 
• Montare structură metalică; 
• Instalații electrice; 
• Refacere trotuare și alei afectate. 

Amplasamentul construcției este în intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul Revoluției 
1989, nr.23, județul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270. Imobilul este proprietatea 
publică a județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  prin 
contractul de adminstrare 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice sau în 
zona de protecție a acestora . 

Ansamblul de clădiri care formează Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia  a fost dat în 
folosință în anul 1973, are o înălțime variabilă și o suprafață construită totală de 5.886 mp. 

Necesitatea  și oportunitatea realizării obiectivului de investiții este justificată de nevoia de 
asigurare a lungimii căilor de evacuare din clădire impuse de normativele de securitate la 
incendiu în vigoare. 
 Scara de evacuare urmează a se ancora de clădirea existentă (corp A), care are un regim 
de înălțime S+P+6E, fără  afectarea structurii de rezistență a clădirii existente. Materialele 
folosite vor fi cele agrementate de ISU pentru astfel de căi de evacuare, de asemenea și 
dimensiunile scării. Pentru accesul în clădire se vor demonta, la fiecare nivel, ferestrele existente 
și se vor demola parapeții acestora, pentru a obține golurile ușilor de evacuare. 
 Scara metalică exterioară, va avea amprenta la sol de 30,90 mp și o suprafață desfășurată 
de 158,40 mp. Accesul până la cota ± 0,00 a clădiri se va face pe un pachet de 7 trepte, iar pentru 
restul de 5 nivele vor fi câte două rampe de scară/nivel, cu câte 11 trepte fiecare. Treptele au 
înălțimea de 15 cm, lățimea de 33 cm și o lungime de      140 cm, fiind executate din grătare 
electrosudate tip SP, antiderapante. Podestele au lungimea de 160 cm și lățimea de 318 cm, fiind 
executate tot din grătare electrosudate tip SP, antiderapante. Pentru siguranța utilizatorilor  au 
fost prevăzute balustrade metalice cu înălțimea de 1m, realizate din  cadre de țevi pătrate 50x5 cu 
platbandă 40x4, închise cu plasă împletită. 
 Prinderea de clădirea existentă se va realiza la nivelul planșeelor/grinzilor clădirii 
existente cu ancore chimice. 
 La fiecare nivel, scara comunică cu holul central printr-o ușă rezistentă la foc, cu 
dimensiunea de 1,80x2,10 m, având sensul de deschidere spre exterior. 



 Evacuarea utilizatorilor, după coborârea de pe scară, se va face pe o alee pavată cu 
lățimea de 2 m, care comunică cu rețeaua de alei existente și care asigură ieșirea din incinta 
spitalului în spațiul public. 
 După finalizarea execuției lucrărilor vor fi refăcute spațiile vechi afectate. Va fi evacuat 
pământul amestecat cu resturi de materiale, va fi așternut un strat de pământ vegetal cu grosimea 
de circa 20 cm și va fi semănat gazon. 
 Având în vedere că prin HCJ nr. 126/2003 s-a aprobat contractul de transmitere a 
dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor 
imobile aparținând domeniului public al județului Alba, beneficiarul investiției este Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia. În acest sens, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Spitalul județean a întocmit 
Nota conceptuală, tema de proiectare și a organizat procedura de achiziție publică de servicii de 
proiectare pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia”, încheind un contract de servicii cu S.C. Urbis Concept S.R.L.  
 În urma elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia”, conform evaluării economice întocmite de proiectant, valoarea totală a investiţiei este de 
621.723,19 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M este  de 459.837,81 lei, cu TVA inclus. 
 Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 8 luni. 
 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost analizată în ședința de lucru 
din data de 25 august 2020 a Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții  la construcții existente, numită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/28.02.2017, fiind emis avizul 
favorabil nr. 6 din data de 25.08.2020. 

 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 14.570/10.08.2020, înregistrată la 
Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18.080/10.08.2020, supune spre aprobarea 
Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico - economici aferenți investiției „Construire scară 
exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 
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 la obiectivul de investiții „Construire scară 
exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 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 la obiectivul de investiții „Construire 
scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

      
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR  PUBLIC,   
    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 
 
 
 
 

      Întocmit  
   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 
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