
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

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 „Heliport 

în Municipiul Blaj”; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 28 ianuarie 

2021 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin 

Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru 

realizarea în comun a studiilor: meteorologic, topografic și de obstacolare, geotehnic și a  

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”; 

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. 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. 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 „Heliport în Municipiul Blaj”, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                                                       Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR  GENERAL, 

    Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  133 

Alba Iulia, 15 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 Judeţean Alba nr. 133 din 15  iunie 2021 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII   

„HELIPORT ÎN MUNICIPIUL BLAJ” 

  

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Heliport în Municipiul Blaj” 

2. Elaborator Studiu de Fezabilitate: S.C. ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL cu 

sediul în Bucureşti 

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

JUDEŢEAN ALBA şi UAT - MUNICIPIUL BLAJ prin CONSILIUL LOCAL al 

MUNICIPIULUI BLAJ 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Blaj, la limita vestică a 

municipiului, adiacent drumului național DN14B, în suprafață de 9618 mp 

5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei:  2.728.988 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 1.375.406 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 3 luni  

 -  durata de realizare a investiției 10 luni 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 50% bugetul local al Judeţului Alba  

- 50 % bugetul local al Municipiului Blaj 

 

 

                                      Avizat pentru legalitate 

  PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13213/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

 

I. Expunere de motive 

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

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj”, 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 

 În scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în condiţiile compatibilizării 

sistemului sanitar românesc cu a celorlalte state ale Uniunii Europene, a redresării şi dezvoltării 

asistenţei medicale, inclusiv a sistemului de urgenţă prespitalicesc, Primăria Blaj în asociere cu 

Consiliul Județean Alba, intenţionează să amenajeze un heliport de suprafaţă destinat 

elicopterelor care execută misiuni aeromedicale SMURD şi în situaţii de urgenţă, pentru un trafic 

aerian VFR, pe timp de zi şi pe timp de noapte. 

 Odată cu dezvoltarea sistemului aeromedical din România, s-a înfiinţat şi Punctul de 

Operare Aeromedical Târgu –Mureş, în a cărui zonă de responsabilitate se află judeţul Alba. 

Pentru ca elicopterul să poată ateriza la Blaj, este necesară existenţa unui heliport proiectat, 

construit şi autorizat în conformitate cu Ordinul comun nr.277/777 din 23 iunie 2004, emis de 

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul sănătăţii. 

 Pentru ca în situaţii de urgenţă, respectiv: inundaţii, înzăpeziri, cutremure, incendii de 

suprafaţă, accidente cu victime multiple sau stare de război, să poată ateriza elicoptere care 

execută acest gen de misiuni, heliportul este dimensionat pentru cel mai mare elicopter care 

operează în ţară în acest moment. 

 

III. Reglementări anterioare 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului 

Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a studiilor: 

meteorologic, topografic și de obstacolare, geotehnic și a  Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul  de investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”. 

 

 IV. Baza legală 

- 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 

Avizul favorabil nr. 4/14 iunie 2021 al Comisiei tehnico-economice de avizare a 

documentațiilor tehnico-economice  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

 Impactul socio - economic va fi semnificativ întrucât prin realizarea heliportului se va 

reduce timpul de răspuns în situații de urgențe medicale, va spori gradul de disponibilitate a 

serviciilor medicale, printr-o mai bună acoperire a teritoriului românesc, posibilitatea operării 

atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte în condiții de vizibilitate și se va îmbunătăți raportul 

cost/misiune/eficiență. 

 

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 Blaj. 

 

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 

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.  133 din 15 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. 13215/15 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, 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  „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 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. 133 din 15 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 „Heliport în Municipiul Blaj” . 

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. 13.325/16 iunie 2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

 

 În scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în condiţiile compatibilizării 

sistemului sanitar românesc cu a celorlalte state ale Uniunii Europene, a redresării şi dezvoltării 

asistenţei medicale, inclusiv a sistemului de urgenţă prespitalicesc, Județul Alba în asociere cu 

Municipiul Blaj intenţionează să amenajeze un heliport de suprafaţă destinat elicopterelor care 

execută misiuni aeromedicale SMURD şi în situaţii de urgenţă, pentru un trafic aerian VFR, pe 

timp de zi şi pe timp de noapte. 

 Odată cu dezvoltarea sistemului aeromedical din România, s-a înfiinţat şi Punctul de 

Operare Aeromedical Târgu –Mureş, în a cărui zonă de responsabilitate se află judeţul Alba. 

Pentru ca elicopterul să poată ateriza la Blaj, este necesară existenţa unui heliport proiectat, 

construit şi autorizat în conformitate cu Ordinul comun nr. 277/777 din 23 iunie 2004, emis de 

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul sănătăţii. 

 Pentru ca în situaţii de urgenţă: inundaţii, înzăpeziri, cutremure, incendii de suprafaţă, 

accidente cu victime multiple sau stare de război, să poată ateriza elicoptere care execută acest 

gen de misiuni, heliportul este dimensionat pentru cel mai mare elicopter care operează în ţară în 

acest moment. 

 Studiul de fezabilitate, împreună cu studiile: meteorologic, topografic și de obstacolare, 

geotehnic au fost elaborate de către S.C. ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL cu sediul în 

București. 

 Principalele  caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții, conform studiului de 

fezabilitate sunt:  

a) tipul heliportului: de suprafaţă 

b) punctul de referinţă al heliportului: 46°10'26.5585"N şi 23°53'57.5305"E 

c) cota heliportului: 242,4 m 

d) dimensiunile heliportului şi informaţii conexe: platforma betonată 22x22 m; TLOF 

coincide cu FATO: formă pătrată 21x21 m 

e) direcţii de zbor reale: direcţia principală de aterizare: 270.55°; direcţia secundară de 

aterizare: 069.88° 

f) panta platformei: 1% 

g) aria de siguranţă: formă pătrată 51x51 m, betonată(1 m perimetral în jurul TLOF/FATO) 

şi înierbată(14,5 m perimetral în jurul platformei) 

h) suprafaţa de protecţie: este asigurată o suprafaţă de protecţie înclinată cu panta de 45°, 

începând de pe perimetrul ariei de siguranţă până la o distanţă de 10 m şi care nu va fi 

penetrată de obstacole, cu dimensiunea de 71x71 m 

i) distanţe declarate: distanţa disponibilă la decolare 21 m, distanţa disponibilă pentru 

decolare întreruptă 21 m, distanţa disponibilă la aterizare 21 m 

 Platforma heliportuară este de formă rectangulară, cu dimensiunile de 21x21m şi 

suprafaţa de 441 mp., cu structura rutieră de tip rigid, cu îmbrăcămintea rutieră alcătuită din dale 

de beton de ciment BcR 5.0. Platforma este racordată la reţeaua de drumuri publice printr –un 

drum de acces cu lungimea de 130,48 m şi suprafaţa de 827,35 mp.  

Structura rutieră a platformei proiectate are următoarea alcătuire: 

- 23 cm îmbrăcăminte rutieră din beton BcR 5.0 



- 20 cm strat de fundaţie superior din agregate naturale de balastieră stabilizate cu lianţi 

hidraulici 

- 30 cm strat de fundaţie din agregate naturale de balastieră 

- 20 cm strat de pământ stabilizat cu lianţi hidraulici 

- strat anticontaminant din material geotextil 

Drumul de acces are următoarea alcătuire: 

- 20 cm îmbrăcăminte rutieră din beton BcR 3.5 

- 15 cm strat de fundaţie superior din agregate naturale de balastieră stabilizate cu lianţi 

hidraulici 

- 25 cm strat de fundaţie din agregate naturale de balastieră 

- 20 cm strat de pământ stabilizat cu lianţi hidraulici 

- strat anticontaminant din material geotextil 

 Pentru desfăşurarea operaţiunilor aeronautice în condiţii de deplină siguranţă, a fost 

proiectată o cameră personal remiză +G.E.G. 

 Împrejmuirea heliportului având lungimea de 620 ml, se va realiza din panouri 

prefabricate din plasă zincată bordurată, cu înălţimea de 1,8 m şi stâlpi intermediari metalici, la 

pas de 2,5 metri. 

 Heliportul va fi echipat cu o Unitate mobilă de stingere a incendiilor. 

 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Heliport în Municipiul Blaj” a fost 

a fost analizat în ședința de lucru din data de 14 iunie 2021 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. 4 din data de 14.06.2021. 

 În urma elaborării Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Heliport în 

Municipiul Blaj”, conform evaluării economice întocmite de proiectant, valoarea totală a 

investiţiei este de 2.728.988 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M este  de 1.375.406 lei, cu 

TVA inclus. 

 Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 10 luni,  din care durata de execuţie 

a lucrărilor este de 3 luni. 

  

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  Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de 

investiții „Heliport în Municipiul Blaj”. 

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

alin. (7) lit. a, art. 182 alin.(1), 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 Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la 

obiectivul de investiții „Heliport în Municipiul Blaj”.  

    

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   

    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

      Întocmit  

   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 


