
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție  

pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe  

a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  proiect finanțat în cadrul   

Programului Operaţional Regional  2014-2020 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții 

„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  

proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020; 

Luând în considerare prevederile: 

- Contractului de finanțare nr. 4166 din 08 mai 2019, 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 Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru implementarea proiectului cod SMIS 121063 

„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” ;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99 din 16 aprilie 2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiții 

și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul 

Programului Operaţional Regional2014-2020; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 2 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea 

Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apelul 

de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f  și art. 173 alin. 5 lit. c 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; 

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

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 Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru 

obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  

2014-2020, la valoarea totală de 9.459.090,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 

5.817.752,00 lei (inclusiv TVA), conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi al Serviciului 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. 3. Prin intermediul secretarului județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial Local 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,                                    SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL               Vasile BUMBU 

                                                                                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 92 

Alba Iulia, 1  aprilie 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; 

 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 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 

http://www.cjalba.ro/
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Nr. 7593/1 aprilie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect 

tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  proiect finanțat în cadrul   

Programului Operaţional Regional  2014-2020 

 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Devizului General actualizat la 

faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea continuării 

implementării proiectului. 

  

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr. 4166 din 08 mai 2019, 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 Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru implementarea proiectului cod SMIS 121063 

„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” ;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 99 din 16 aprilie 2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiții 

și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul 

Programului Operaţional Regional2014-2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 2 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea 

Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apelul 

de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063; 

- faptul că a fost finalizată elaborarea documentației tehnico-economice - faza proiect 

tehnic de execuție în urma căreia au fost actualizate costurile investiţiei, respectiv Devizul 

general, în sensul că valoarea totală a investiţiei se majorează de la suma de 7.531.213,90 lei la 

9.459.090,00 lei cu TVA;  

 

se impune: 

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

proiectului tehnic de execuție. 

 Devizul general actualizat va sta la baza stabilirii valorilor estimate pentru achizițiile 

publice necesare a fi organizate în cadrul proiectului. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Ca urmare a elaborării Documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție 

a obiectivului de investiții ,,Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia”, s-a majorat valoarea totală a proiectului față de faza Studiu de 

fezabilitate.   

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

în sensul creşterii valorii investiţiei de la suma de 7.531.213,90 lei la suma de 9.459.090,00 lei, 

diferența de 1.927.876,10 lei fiind considerată cheltuială neeligibilă ce va fi asigurată de către 

beneficiar - UAT Județul Alba.   

 



III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f  și art. 173 alin. 5 lit. c 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; 

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

  - Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de 

stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;  

 -  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;  

 -  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 ,,Extindere și Dotare Unitatea Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în cadrul proiectului POR cod SMIS 

121063, contribuția UAT Județul Alba la total cheltuieli neeligibile se va majora cu 1.927.876,10 

lei  (de la suma de 694.223,05 lei la suma de 2.622.099,15 lei), cu mențiunea că suma de 

136.739,82 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 

- nu este cazul. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de execuție este necesară în vederea 

implementării proiectului ,,Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia, în sensul că Devizul general actualizat va sta la baza stabilirii valorilor 

estimate pentru procedurile de achiziții publice ce urmează a fi organizate în cadrul proiectului. 



 

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. 92 din 1 aprilie 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. 7594/1 aprilie 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 la faza Proiect tehnic de execuție  

pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe  

a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  proiect finanțat în cadrul   

Programului Operaţional Regional  2014-2020 

 

 

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

până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 12 aprilie  2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. nr. 92 din 1 aprilie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

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

actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare 

Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  proiect finanțat în 

cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020; 

          -  Devizul general  al investiţiei actualizat.       

 

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. 7636/2 aprilie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru 

obiectivul de investiții "Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia",  proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  

2014-2020 

 

 

 

                   În strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020, respectiv în 

Strategia Județului Alba în domeniul sănătății pe perioada 2018-2023, domeniul sănătății publice 

ocupă un loc prioritar și în consecință, pentru Consiliul Județean Alba este o prioritate asigurarea 

serviciilor medicale de calitate. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, UAT Județul Alba a depus, 

o cerere de finanțare care vizează extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8.–Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investiţii 

în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 

– Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de 

primiri urgențe, Apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni. Operațiunea B este 

dedicată investițiilor de reabilitare, modernizare, extindere, dotare în infrastructura unităților de 

primiri urgențe, investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a 

serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în 

sistem ambulatoriu. 

 Proiectul a fost declarat eligibil fiind semnat  Contractul de finanțare nr. 4166 din 08 

mai 2019, 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 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru implementarea proiectului 

cod SMIS 121063 „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”. 

               Prin proiect se propune extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgențe Alba Iulia. Suprafața construită desfașurată propusă a extinderii este de 

901,11 mp. Prin proiectul de investiție se mai propune reorganizarea unor spații din UPU 

existent, realizare corp extindere decontaminare (realizare Filtru decontaminare), amenajări 

exterioare și dotări (echipamente și aparatură medicală, mobilier, dotări IT, dotări pentru 

curățenie, mobilier - birotică). 

 În urma finalizării Proiectului tehnic, valoarea totală a investiției a  crescut de la suma 

de 7.531.213,90 lei, aprobată la faza SF, la suma de 9.459.090,00 lei, diferența de 1.927.876,10 

lei fiind considerată cheltuială neeligibilă ce va fi asigurată de către beneficiar - UAT Județul 

Alba.  Această creștere este justificată de faptul că de la data elaborării Studiului de fezabilitate 

și până în prezent a crescut manopera în construcții, conform OUG 114 din 28 decembrie 2018, 

și au crescut foarte mult prețurile la materialele de construcții. 

 Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție  este foarte important 

deoarece va sta la baza stabilirii valorilor estimate pentru toate achizițiile publice necesare a fi 

organizate în cadrul proiectului. 

 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 Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție  pentru 

obiectivul de investiții "Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia", proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 

 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 va aproba Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție  pentru 

obiectivul de investiții "Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia", proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 

 

 

          Director executiv,                                                               Șef serviciu, 

       Marian Florin AITAI                                                            Cornelia FĂGĂDAR 
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