
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

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

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

Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru 

multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 260 din 12 decembrie 2019 privind preluarea 

cotei de 1/2 părţi asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din 

domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 261 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului 

Aiud şi UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului 

de Fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE  

 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”, 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. 124 

Alba Iulia, 3 iunie 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:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

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 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurala, prognoze și 

strategii 

         Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judetean Alba nr.  124 din 3 iunie 2021 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII   

„CENTRU MULTICULTURAL LIVIU REBREANU AIUD” 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

2. Elaborator Studiu de Fezabilitate: S.C. RDT Construcţii Proiectare Instalaţii şi 

Management SRL cu sediul în Bucureşti 

3. Beneficiarul obiectivului: UAT - JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN 

ALBA şi UAT - MUNICIPIUL AIUD prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Aiud, strada Iuliu Maniu, nr. 7 

5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei:  32.207.035,61 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 19.552.300,69 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 19 luni  

- suprafaţa construită: 801,5 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 2.547 mp 

- regim de înălțime: S+P+1 

- suprafeţe dalate, betonate: 933,5 mp 

- spaţii verzi: 600 mp 

- nr. locuri parcare: 12 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 50% bugetul local al Judeţului Alba  

- 50 % bugetul local al Municipiului Aiud 

 

 

                                      Avizat pentru legalitate 

  PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  12343/3 iunie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu 

Aiud”, în vederea trecerii la etapa a doua de proiectare, întocmirea Proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie şi apoi execuţia lucrărilor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

La acest moment Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud funcţionează într-un sediu 

vechi, situat pe str. Transilvaniei, nr.35. Clădirea are peste 70 de ani şi nu a fost proiectată pentru 

a servi funcţiunilor unui centru cultural. Activităţile desfăşurate de Centrul cultural sunt limitate 

de folosirea unui sediu inadecvat. 

Biblioteca Municipală Aiud funcţionează într-un sediu situat pe str. Transilvaniei, nr.1.A 

fost înfiinţată în 1950 ca bibliotecă raională şi orăşenească.La începutul activităţii a funcţionat în 

localul Căminului Cultural „Ecaterina Varga” şi a deţinut 2000 de volume. Din 1956 a fost 

mutată în actualul sediu. După 1989 a primit numele scriitorului Liviu Rebreanu, iar din 1995 a 

devenit Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu”. Deşi sediul a fost renovat în anul 2005, 

clădirea este o clădire de aproape 100 de ani ce răspunde funcţiunilor unei biblioteci moderne. 

Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud deţine un sold de carte de aproximativ 70.000 

volume. 

Cinematograful „Progresul” din Aiud, situate pe str. Băilor, nr.42 a fost construit în anii 

1960 şi a funcţionat până la mijlocul anilor 1990. Clădirea a fost abandonată în anii 2010. Astfel, 

de aproape 30 de ani locuitorii Aiudului nu au mai avut acces la cea mai mare sală de spectacole 

/cinematograf local. 

În anul 2017, Municipiul Aiud a intrat în posesia sediului cinematografului „Progresul”. 

Întrucât reabilitarea clădirii era nejustificată datorită degradării avansate, municipalitatea a luat 

decizia demolarii acesteia şi valorificării terenului prin contruirea unui Centru Multicultural 

modern, care să îndeplinească atât funcţiunea de sediu pentru Centrul Multicultural cât şi pe cea 

de cinematograf/sala de spectacole şi de sediu al Bibliotecii Municipale. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 260 din 12 decembrie 2019 privind preluarea 

cotei de 1/2 părţi asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din 

domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 261 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului 

Aiud şi UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului 

de Fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 

 

 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 

 Impactul va fi semnificativ şi extreme de rapid întrucât investiţia nu presupune crearea 

unor structure cultural noi, ci doar oferă sedii corespunzătoare unor funcţiuni publice active şi de 

success – Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud şi Biblioteca Municipală. Ambele 

operează în sedii învechite şi care nu au avut de la început actuala funcţiune, iar dotările şi 

echipamentele sunt învechite.Cererea de servicii culturale ce nu poate fi acoperită corespunzător 

la acest moment, nu va mai fi limitată de aceste constrângeri, iar locuitorii oraşului şi 

împrejurimilor vor beneficia de servicii culturale la un standard tehnic actual.   

Întrucât investiţia se va situa într-o zona urbană, beneficiind de toate utilităţile, impactul 

asupra mediului va fi neglijabil, cladirea nu pune probleme speciale de protecţie a mediului.  

În clădire nu se vor desfăşura activităţi care să constituie surse de poluare a aerului, 

solului, subsolului sau care să producă substanţe toxice ori periculoase. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Obiectivul de investiții se va finanța în proporţie de 50% din bugetul local al Judeţului 

Alba şi 50 % din bugetul local al Municipiului Aiud. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Clădirea Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud va deveni un reper fizic major, una 

dintre trăsăturile dominante ale infrastructurii culturale a Aiudului. Investiţia va fi în avangarda 

clădirilor sustenabile din zonă, transformându-se într-un model de urmat. 

 

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 

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.  124 din 3 iunie 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 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.  12344/3 iunie 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 redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiţii  „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 125/7 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” . 

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.  13205/15 iunie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

La acest moment Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud funcţionează într-un sediu 

vechi, situat pe str. Transilvaniei, nr.35. Clădirea are peste 70 de ani şi nu a fost proiectată pentru 

a servi funcţiunilor unui centru cultural. Activităţile desfăşurate de Centrul cultural sunt limitate 

de folosirea unui sediu inadecvat. 

Biblioteca Municipală Aiud funcţionează într-un sediu situat pe str. Transilvaniei, nr.1.A 

fost înfiinţată în 1950 ca bibliotecă raională şi orăşenească.La începutul activităţii a funcţionat în 

localul Căminului Cultural “Ecaterina Varga” şi a deţinut 2000 de volume. Din 1956 a fost 

mutată în actualul sediu. După 1989 a primit numele scriitorului Liviu Rebreanu, iar din 1995 a 

devenit Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu”. Deşi sediul a fost renovat în anul 2005, 

clădirea este o clădire de aproape 100 de ani ce răspunde funcţiunilor unei biblioteci moderne. 

Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu” Aiud deţine un sold de carte de aproximativ 70.000 

volume. 

Cinematograful “Progresul” din Aiud, situate pe str. Băilor, nr.42 a fost construit în anii 

1960 şi a funcţionat până la mijlocul anilor 1990. Clădirea a fost abandonată în anii 2010. Astfel, 

de aproape 30 de ani locuitorii Aiudului nu au mai avut acces la cea mai mare sală de spectacole 

/cinematograf local. 

În anul 2017, Municipiul Aiud a intrat în posesia sediului cinematografului “Progresul”. 

Întrucât reabilitarea clădirii era nejustificată datorită degradării avansate, municipalitatea a luat 

decizia demolarii acesteia şi valorificării terenului prin contruirea unui Centru Multicultural 

modern, care să îndeplinească atât funcţiunea de sediu pentru Centrul Multicultural cât şi pe cea 

de cinematograf/sala de spectacole şi de sediu al Bibliotecii Municipale. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 260 din 12 decembrie 2019 s-a preluat cota 

de 1/2 părţi asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud şi aflat în  

domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, iar prin  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 261 din 12 decembrie 2019 s-a aprobat Acordul de 

asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului Aiud şi UAT 

– Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de 

Fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

Astfel, urmare realizării procedurii de achiziţie publică, UAT Municipiul Aiud a încheiat 

contractul de servicii nr.19395/150/11.09.2020 având ca obiect prestarea serviciului de 

proiectare “Elaborare Studiu de Fezabilitate - Centru Multicultural Liviu Rebreanu Aiud , 

documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi 

obţinerea acestora, cu SC RDT Construcţii Proiectare Instalaţii şi Management SRL cu sediul în 

Bucureşti. 

Studiul de Fezabilitate nr.6/2020 privind  Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud 

conţine următorii Indicatorii tehnico – economici: 



 

- valoarea totală a investiţiei:  32.207.035,61 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 19.552.300,69 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 19 luni  

- suprafaţa construită: 801,5 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 2.547 mp 

- regim de înălțime: S+P+1 

- suprafeţe dalate, betonate: 933,5 mp 

- spaţii verzi: 600 mp 

- nr. locuri parcare: 12 

Finanţarea investiţiei: 

- 50% bugetul local al Judeţului Alba  

- 50 % bugetul local al Municipiului Aiud 

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 Alba Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 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 Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

      

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   

    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

      Întocmit,  

Anca DRĂGHICIU 

 


