
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

obiectivul de investiţii „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 25 iunie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

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

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

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centrul multicultural 

Liviu Rebreanu Aiud”; 

           - raportul de specialitate  nr. 13205/15 iunie 2021 al Direcţiei dezvoltare și bugete și al 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

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 „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 

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

de investiţii „Centrul 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 Local 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.  

 

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 136 

Alba Iulia, 25 iunie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                     Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                      Abţineri de la vot: 0 



 

 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr.  136 din 25 iunie 2021 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII   

„CENTRUL MULTICULTURAL LIVIU REBREANU AIUD” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Centrul 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 

 

 

                                         Contrasemnează 

  PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

  


