
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a Actului Adițional nr.1 la Acordul de 

parteneriat nr.9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 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 
 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General 

actualizat și a Actului Adițional nr.1 la Acordul de parteneriat nr.9715/8273 din 25 mai 2017, 

încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea 

implementării proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 

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; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 3488 din 18 februarie 2021, 

înregistrată la Consiliului Județean Alba cu nr. 4009 din 19 februarie 2021; 

 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167 din 24 mai 2017 privind aprobarea 

Acordului de parteneriat care va fi încheiat între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia şi 

U.A.T. Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia” 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;                            

-  Contractului de finanțare nr. 1909 din 30 mai 2018, încheiat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul 

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,  

reprezentat de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în calitate de lider de parteneriat, pentru 

implementarea proiectului cod SMIS 2014- 114211 „Reabilitare energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”     

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. b și lit.d, art.173 alin. 5 lit. c și art.173 alin.7 lit. a din 

O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 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 din 29 noiembrie 2016, actualizata, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice;   

În temeiul art. 182 alin.1 și 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 Devizul general actualizat al investiției ,,Reabilitare energetică a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, la valoarea totală de 15.890.190,80 lei (inclusiv 

TVA), din care C+M 9.709.007,15 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1- parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9715/8273 din 25 

mai 2017, încheiat între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – lider de proiect și UAT 

Judeţul Alba- partener, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.167 din 24 mai  2017, în 

vederea implementării proiectului ,,Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, conform anexei 2- parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art. 5. 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, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Serviciului accesare și coordonare proiecte, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 

patrimonială și managementul unităților de cultură 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. 44 

Alba Iulia, 23 februarie  2021 

 

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; 

http://www.cjalba.ro/


 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:  

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 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. 6 Sănătate și protecție socială. 

  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr.  44 din 23 februarie 2021 

 

 

 

DEVIZ GENERAL AL INVESTIŢIEI 

„Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”  

 

Nr. 
crt.   

 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli   

 Valoare 
TVA 

Valoare  

 (fără TVA)   cu TVA 

 lei   lei   lei   

 1    2    3   4 5 

 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                           

 1.1 Obţinerea terenului                        0,00 0,00 0,00 

 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

 1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială   

0,00 0,00 0,00 

 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecţia utilităţilor                               0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1                                  0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii                                      

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii           0,00 0,00 0,00 

Total capitol 2                              0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                             

 3.1   Studii 0,00 0,00 0,00 

  3.1.1. Studii de teren                     0,00 0,00 0,00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                                   0,00 0,00 0,00 

  3.1.3. Alte studii specifice               0,00 0,00 0,00 

 3.2   
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii                                

0,00 0,00 0,00 

 3.3   Expertizare tehnică (TVA 24% si 19%) 77.450,17 14.715,53 92.165,70 

 3.4   
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 
al clădirilor (TVA 24% si 19%) 

38.725,09 7.357,77 46.082,86 

 3.5   Proiectare   306.867,34 58.304,79 365.172,13 

  3.5.1. Temă de proiectare                                  0,00 0,00 0,00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate                                       0,00 0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general  

77.488,00 14.722,72 92.210,72 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor   

88.476,66 16.810,56 105.287,22 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie  

33.192,93 6.306,66 39.499,59 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  107.709,75 20.464,85 128.174,60 

 3.6   Organizarea procedurilor de achiziţie      0,00 0,00 0,00 

 3.7   Consultanţă  153.900,00 20.672,00 174.572,00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii                   

0,00 0,00 0,00 

  
3.7.1.1. Consultanta pentru intocmire cerere de 
finantare si consultanta in domeniul eligibilitatii depunerii 
cererii de finantare  

67.800,00 12.882,00 80.682,00 

  
3.7.1. 2.  Consultanta in managementul de proiect pe 
perioada implementarii obiectivului de investiţii  

41.000,00 7.790,00 48.790,00 

  3.7.2. Auditul financiar                                                 45.100,00 0,00 45.100,00 

 3.8   Asistenţă tehnică  - 1,25% 137.832,00 13.629,08 151.461,08 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  - 0,2% 21.942,60 4.169,09 26.111,69 



  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor - 0,4%                                     44.257,24 8.408,88 52.666,12 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în  programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii  - 
0,05% 

5.532,16 1.051,11 6.583,26 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier  - 0,6%                               66.100,00 0,00 66.100,00 

Total capitol 3 714.774,60 114.679,17 829.453,77 

 Nr. 
crt.   

 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli   

 Valoare 
TVA 

Valoare  

 (fără TVA)   cu TVA 

 lei   lei   lei   

 1    2    3   4 5 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază                                          

 4.1   Construcţii şi instalaţii                  7.929.144,30 1.506.537,42 9.435.681,72 

  Obiect 1 - Instalatii electrice 391.166,42 74.321,62 465.488,04 

  Obiect 2 - Instalatii grup pompe de incendiu si hidrofor 113.115,58 21.491,96 134.607,54 

  Obiect 3 - Instalatii termice in centrala termica 337.437,03 64.113,04 401.550,07 

  Obiect 4 - Instalatie de producere ACM cu solar 311.831,59 59.248,00 371.079,59 

  Obiect 5 - Instalatii de ventilatie bloc alimentar 63.324,98 12.031,75 75.356,73 

  
Obiect 6 - Instalatii de abur medie presiune - 
NEELIGIBIL 

149.589,67 28.422,04 178.011,71 

  Obiect 7 - Retele termice, ACM 467.562,69 88.836,91 556.399,60 

  Obiect 8 - Anvelopare corp ABCD - Policlinica 4.222.591,05 802.292,30 5.024.883,35 

  Obiect 9 - Acoperis corp ABCD - Policlinica 652.798,19 124.031,66 776.829,85 

  Obiect 10 - Anvelopare Medicina Legala 356.008,92 67.641,69 423.650,61 

  
Obiect 11 - Anvelopare Centrala Termica-Tamplarie si 
finisaje 

332.018,73 63.083,56 395.102,29 

  
Obiect 12 - Bucatarie - Reparatii Finisaje interioare si 
exterioare 

8.774,54 1.667,16 10.441,70 

  Obiect 13 - Structura Metalica Panouri Solare 438.666,17 83.346,57 522.012,74 

  Obiect 15 - lurarii de constructii connexe 84.258,74 16.009,16 100.267,90 

 4.2   Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale                             126.266,48 23.990,63 150.257,11 

  Obiect 1 - Instalatii electrice   0,00 0,00 

  Obiect 2 - Instalatii grup pompe de incendiu si hidrofor 2.709,85 514,87 3.224,72 

  Obiect 3 - Instalatii termice in centrala termica 13.235,05 2.514,66 15.749,71 

  Obiect 4 - Instalatie de producere ACM cu solar 84.044,54 15.968,46 100.013,00 

  Obiect 5 - Instalatii de ventilatie bloc alimentar 18.112,11 3.441,30 21.553,41 

  
Obiect 6 - Instalatii de abur medie presiune - 
NEELIGIBIL 

8.164,93 1.551,34 9.716,27 

  Obiect 7 - Retele termice, ACM   0,00 0,00 

 4.3   
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 

3.422.841,98 650.339,98 4.073.181,96 

  Obiect 1 - Instalatii electrice   0,00 0,00 

  Obiect 2 - Instalatii grup pompe de incendiu si hidrofor 131.908,45 25.062,61 156.971,06 

  Obiect 3 - Instalatii termice in centrala termica 813.835,77 154.628,80 968.464,57 

  Obiect 4 - Instalatie de producere ACM cu solar 1.550.453,79 294.586,22 1.845.040,01 

  Obiect 5 - Instalatii de ventilatie bloc alimentar 190.284,60 36.154,07 226.438,67 

  
Obiect 6 - Instalatii de abur medie presiune - 
NEELIGIBIL 

736.359,37 139.908,28 876.267,65 

  Obiect 7 - Retele termice, ACM   0,00 0,00 

 4.4   
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport                   

0,00 0,00 0,00 

 4.5   Dotări 0,00 0,00 0,00 

  Obiect 1 - Instalatii electrice   0,00 0,00 

  Obiect 2 - Instalatii grup pompe de incendiu si hidrofor   0,00 0,00 



  Obiect 3 - Instalatii termice in centrala termica   0,00 0,00 

  Obiect 4 - Instalatie de producere ACM cu solar   0,00 0,00 

  Obiect 5 - Instalatii de ventilatie bloc alimentar   0,00 0,00 

      0,00 0,00 

  Obiect 7 - Retele termice, ACM   0,00 0,00 

 4.6   Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 11.478.252,76 2.180.868,02 13.659.120,78 

 Nr. 
crt.   

 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli   

 Valoare 
TVA 

Valoare  

 (fără TVA)   cu TVA 

 lei   lei   lei   

 1    2    3   4 5 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli    

 5.1   Organizare de şantier                      103.418,76 19.649,56 123.068,32 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 

103.418,76 19.649,56 123.068,32 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  - 0,3% 0,00 0,00 0,00 

 5.2   Comisioane, cote, taxe, costul creditului 83.564,25 0,00 83.564,25 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 0,5% cap. 4.1. cf. Legii 10/1995 

35.323,56 0,00 35.323,56 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii 0,1% cap. 4.1. cf. Legii 50/1991 

7.064,71 0,00 7.064,71 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 0,5%  C+M                    

37.643,63 0,00 37.643,63 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/ desfiinţare- taxa timbru 
arhitectura 0,05%                       

3.532,36 0,00 3.532,36 

 5.3   Cheltuieli diverse şi neprevăzute 9%          995.787,96 189.199,71 1.184.987,67 

 5.4   Cheltuieli pentru informare şi publicitate     8.400,00 1.596,00 9.996,00 

Total capitol 5 1.191.170,97 210.445,28 1.401.616,25 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste                                  

 6.1   Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

 6.2   Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 

  
   

  

TOTAL GENERAL                                    13.384.198,33 2.505.992,47 15.890.190,80 

din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  
  

8.158.829,54 1.550.177,61 9.709.007,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr.  44 din 23 februarie 2021 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 1  

la Acordul de Parteneriat nr. 9715/8273 din 25.05.2017 

pentru realizarea proiectului 

„Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”   

 

            

     

     Având în vedere: 

- Adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 3488 din 18.02.2021, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4009 din 19.02.2021; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 167 din 24 mai 2017 privind aprobarea Acordului 

de parteneriat  încheiat între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea 

implementării proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

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

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

-  Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție „Reabilitare energetică a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” , prin care se modifică valoarea totală a proiectului, la 

valoarea totală  de 15.890.190,80 lei (inclusiv TVA), din care C+M 9.709.007,15 lei (inclusiv TVA);   

- Contractul de finanțare nr.1909 din 30 mai 2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru 

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

Administrativ Teritorială Județul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, reprezentat de 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în calitate de lider de parteneriat, pentru implementarea 

proiectului cod SMIS 2014- 114211 „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia”   noi, 

      Părţile semnatare ale acordului de parteneriat: 

 

1. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Str.Bd.Revoluției 1989, nr.23, judetul Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342 având calitatea de Lider 

de proiect (Partener 1), prin reprezentant legal – D-na Ec. MÂRZA Simona Diana, manager Spital  

Județean Alba Iulia: 

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

plată
1
:  

 RO11TREZ00221F401600XXXX  – Sume primite în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată - Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

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

 RO79TREZ00221F480101XXXX  – Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume 

primite în contul plăţilor efectuate în anul curent - Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

 RO26TREZ00221F480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume primite 

în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

 RO70TREZ00221F480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Prefinanţare - 

Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

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

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

93/2016; 



 RO74TREZ00221F427000XXXX– Subvenţii de la bugetul de stat către instituții publice 

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

Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 - 

Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

 

2. UAT Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, județul 

Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 2, prin reprezentant legal D-nul Ion Dumitrel, 

în calitate de Președinte : 

 Cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului Alba 

Iulia  

Astfel, au convenit următoarele: 

  

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

Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 9715/8273/25.05.2017, după cum  urmează: 

 

I. Se modifică art.3, alin.(1) din Acordul de parteneriat ,, Roluri și responsabilități”, după cum 

urmează: 

 

“ UAT Județul Alba va asigura întreaga cofinanțare a proiectului, respectiv suma de 2.089.775,81 lei, 

transferând sumele aferente liderului de parteneriat, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, care va 

gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.” 

 

 

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

cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează : 

 
 
 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                                                                     

0,00 lei -0%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)                                                                       

0,00 lei - 0% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv  TVA)                                                                      

0,00 lei - 0 % 

Partener 2 

UAT Judeţul Alba 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                                                           

281.641,12 lei - 2% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)                                                   

1.808.134,69 lei - 100% 

 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)                               

2.089.775,81 lei – 10,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



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

 

     

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

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

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

MÂRZA Simona Diana 

Manager  

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia  

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 DUMITREL Ion 

Președinte 

Consiliul Județean Alba 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 4226/23 februarie 2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a Actului Adițional nr.1 

la Acordul de parteneriat nr.9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat între Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare 

energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 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 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Devizului General actualizat şi a 

Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9715/8273 din 25.05.2017 încheiat între Spitalul 

Județean de Urgență Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba, în vederea implementării proiectului 

„Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.  

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr.1909 din 30 mai 2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru 

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

Administrativ Teritorială Județul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, reprezentat de 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în calitate de lider de parteneriat, pentru implementarea 

proiectului cod SMIS 2014- 114211 „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia” ;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 167 din 24 mai 2017 privind aprobarea Acordului 

de parteneriat încheiat între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea 

implementării proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 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 Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 3488 din 18.02.2021, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4009 din 19.02.2021, prin care s-a solicitat majorarea contribuţiei 

proprii cu suma de 539.707,96 lei cu TVA în urma actualizării costurilor investiţiei ca urmare a 

finalizării etapei proiect tehnic şi a procedurilor de achiziție aferente proiectului. Astfel, valoarea totală 

a investiţiei se majorează de la suma de 15.350.482,84 lei la 15.890.190,80 lei cu TVA;  

se impune: 

- aprobarea devizului general actualizat al investiţiei modificat în urma finalizării proiectului 

tehnic și a finalizării procedurilor de achiziție aferente proiectului; 

- aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9715/8273/25.05.2017 încheiat 

între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - lider de proiect şi UAT Judeţul Alba- partener , care 

cuprinde modificările intervenite în ceea ce privește majorarea contribuţiei UAT Judeţul Alba la 

cheltuielile totale a proiectului.  

 

 

 



II. Descrierea situaţiei actuale 

Ca urmare a elaborării Documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic a obiectivului de 

investiții și a finalizării procedurilor de achiziție publică aferente proiectului cu titlul ,,Reabilitare 

energetică a  Spitalului Județean de Urgență Alba I” s-a majorat valoarea totală a proiectului față de 

faza DALI.   

Astfel, devizul general în baza căruia s-a semnat contractul de finanțare, a fost actualizat în 

sensul creşterii valorii investiţiei de la suma de 15.350.482,84 lei la suma de 15.890.190,80 lei, 

diferența de 539.707,96 lei fiind necesar a fi repartizată conform acordului de parteneriat încheiat în 

vederea implementării proiectului.   

 

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 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. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

În vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia” în cadrul proiectului POR cod SMIS 114211, contribuția UAT Județul Alba la 

total cheltuieli neeligibile se va majora cu 539.707,96 lei  (de la suma de 1.268.426,73 lei la suma de 

1.808.134,69 lei), cu mențiunea că suma de 281.641,12 lei, reprezentând cofinanţarea la cheltuielile 

eligibile rămâne la același nivel. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- consultări cu liderul de parteneriat – 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 

Semnarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9715/8273/25.05.2017 încheiat 

între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

,,Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. 



 

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 județeni, de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului 

județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 44 din 

23 februarie 2021. 
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. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN               Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 4227/23 februarie  2021 

 

 

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, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a Actului Adițional nr.1 la Acordul de 

parteneriat nr.9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 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. 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat până în data de 23 februarie 2021, pentru a 

putea fi înscris pe ordinea de zi  a şedinţei „ordinare” care va avea loc în data de 25 februarie  2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. nr. 44 din 23 februarie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General 

actualizat și a Actului Adițional nr.1 la Acordul de parteneriat nr.9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat 

între Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

„Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 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. 

          -  Devizul general  al investiţiei actualizat - anexa nr.1;   

         - Actul adițional nr.1 la Acordul de parteneriat nr. nr. 9715/8273/25.05.2017 încheiat între 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia- lider de proiect şi UAT Judeţul Alba- partener - anexa nr.2.  

 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

                    p.SECRETAR GENERAL,                             

                                                            Director executiv  

    Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția dezvoltare și bugete 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 

patrimonială și managementul unităților de cultură  

Nr. 4.230 din 23 februarie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a Actului Adițional nr.1 

la Acordul de parteneriat nr.9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat între Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare 

energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 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. 

 

 

          

Realizarea proiectului “Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 

depus de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 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, se finanțează în baza Contractului de finanțare nr.1909 din 30 mai 

2018.   

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 s-a aprobat documentaţia 

tehnico-economică faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 29 iunie 2017, respectiv Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 au fost aprobate modificări şi 

completări/actualizări ale documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor, în urma solicitărilor de 

clarificări ale ADR Centru şi pe baza documentelor furnizate de proiectant. 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 3488/18.02.2021, înregistrată la 

Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4009/19.02.2021, supune spre aprobarea Consiliului 

Județean Alba devizul general actualizat în urma finalizării Proiectului tehnic și a procedurilor de 

achiziție aferente proiectului și implicit modificarea/actualizarea acordului de parteneriat nr. 

9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – lider de proiect și 

UAT Judeţul Alba- partener în vederea implementării în comun a proiectului, acord aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 167/24.05.2017. 

Necesitatea încheierii prezentului proiect de hotărâre este dată de următoarele: 

- în urma finalizării proiectului tehnic de execuție a rezultat un nou Deviz general actualizat; 

- procedura de achiziție având ca obiect execuția lucrărilor a fost derulată și avizată de către 

finanțator, având la bază valoarea Devizului general de la faza Proiect tehnic; 

- în urma finalizării procedurilor de achiziție aferente proiectului, forma actualizată a costurilor 

investiției este următoarea: 

Total investiție: 15.890.190,80 lei cu TVA, din care: 

  - cheltuieli eligibile: 14.082.056,11 lei cu TVA 

  - cheltuieli neeligibile: 1.808.134,69 lei cu TVA. 

Valoarea inițială a investiției, aprobată, a fost de 15.350.482,84 lei cu TVA. 

Față de cele arătate anterior, se impune majorarea contribuției proprii totale cu suma de 

539.707,96 lei cu TVA, sumă ce reprezintă cheltuieli neeligibile aferente liniei diverse și neprevăzute 

și implicit încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9715/8273 din 25 mai 2017, 



încheiat între Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – lider de proiect și UAT Judeţul Alba- partener 

în vederea implementării în comun a proiectului. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 

lit. f, art.173 alin. 5 lit. c, art.173 alin.7 lit. a, 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 va aproba: 

- Devizul general actualizat al investiției ,,Reabilitare energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia’’, la valoarea totală de 15.890.190,80 lei (inclusiv TVA), din care C+M 

9.709.007,15 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1; 

- Actul Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat între 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – lider de proiect și UAT Judeţul Alba- partener, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr.167 din 24 mai  2017, în vederea implementării proiectului ,, 

Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia’’, în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, conform anexei 2. 

 

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR  PUBLIC,   

             Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

      Întocmit  

   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 

 


