
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii  „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară”  în luna septembrie 2021; 

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

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară și peisagistică 

pentru Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri” în municipiul Blaj; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. c 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  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare 

exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  

locuri”,  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 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.                   

                                       

                                      Avizat pentru legalitate  

         PREȘEDINTE            SECRETAR GENERAL, 

             Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  180 

Alba Iulia, 26 august 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 

următoarele comisii 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. 180 din 26 august 2021 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII   

„Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport  

cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj  

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Amenajare exterioară și peisagistică pentru 

Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”,  în municipiul Blaj 

2. Elaborator Studiu de Fezabilitate: : S.C. ASIZA BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L 

cu sediul în Cluj Napoca 

3. Beneficiarul obiectivului: Municipiul Blaj  

 4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, intravilanul municipiului Blaj, în partea de 

sud-est a orașului, teren aflat în domeniul public al Județului Alba în cotă de 1/2 și în domeniul 

public al Municipiului Blaj în cotă de 1/2, în suprafață de 17.118 mp 

5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei:  8.445.615,61 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 6.950.045,25 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 12 luni  

 - suprafața construită: 4.652 mp (Sala Polivalentă) 

 - suprafață carosabilă  - asfalt - 4.558 mp 

 - suprafață pietonală - pavaj dale beton prefabricat - 2.919 mp 

 - suprafață pentru parcări - pavaj dale beton înierbate - 1.449 mp 

 - spații verzi - 3.540 mp 

 - arbori plantați - 84 buc 

 - număr locuri de parcare - 104 

 6. Finanţarea investiţiei: 

-  buget local  

 

 

                                      Avizat pentru legalitate  

         PREȘEDINTE            SECRETAR GENERAL, 

             Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 18541/26 august 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii  „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj 

 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport 

cu capacitatede 1800 - 2000  locuri" 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 prezent, Primăria Blaj în asociere cu Consiliul Județean Alba, realizează în comun 

obiectivul de investiții de interes județean și local „Sala polivalentă de sport cu capacitate de 

1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj, fiecare asociat deținând o cotă de 1/2 din terenul 

destinat realizării investiției de 17.118 mp . 

 Prin această investiţie „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de 

sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri” în municipiul Blaj, se doreşte amenajarea spaţiului 

din jurul viitoarei săli polivalente de sport, amenajare care să asigure desfăşurarea în cele mai 

bune condiţii a tuturor evenimentelor sportive naţionale şi internaţionale. 

 Prin realizarea investiţiei se va obţine sistematizarea pe verticală a terenului din jurul sălii 

polivalente de sport, cu asigurarea tuturor căilor de acces pietonal şi auto, spaţii de parcări pentru 

toate categoriile de utilizatori, alături de amenajări peisagistice.  

 

III. Reglementări anterioare 

 Nu este cazul 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. c 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. ...../.... septembrie 2021 al Comisiei tehnico-economice de avizare a 

documentațiilor tehnico-economice  

 

 

 

 



VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

 Se estimează un impactul socio - economic pozitiv întrucât prin realizarea acestei 

investiții, municipiul Blaj și județul Alba vor beneficia de o dotare sportivă ce poate găzdui 

competiții sportive la nivel național și european, în bune condiții de siguranță în exploatare. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Din bugetul județului Alba se va plăti jumătate din valoarea necesară pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport 

cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, respectiv 4.222.807,80 lei cu TVA inclus. 

 

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.  180 din 26 august 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. 18543/26 august 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 indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii  „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj 

 

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

până în data de 10 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 15 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 180 din 26 august 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 


