
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”  

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020  
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea  
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean 
de Urgență Alba Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 

2020; 
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 

septembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare 
intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

Având în vedere prevederile: 
- 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, 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; 
- 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 modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare 
intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, aprobaţi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020, în sensul că valoarea totală a investiţiei 
este de 575770,71 lei, în loc de 405522,50 lei, din care C+M este 478224,74 lei, în  loc de 
315767,27 lei. 

Art. 2. Indicatorii tehnico-economici astfel cum au fost modificaţi, sunt prevăzuţi în 
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. La data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

196/17 septembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” îşi încetează 
aplicabilitatea. 

 Art. 4. 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. 5. 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Administratorului public al Judeţului 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.  255 
Alba Iulia,  8 noiembrie 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 și 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 și 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 și 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 și completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare  
rurală, prognoze şi strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură și urbanism, 
investiții și lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public și privat al  județului  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate,  protecție socială, evidența persoanelor și 
situații de urgență. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 255 din 8 noiembrie 2021 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„AMENAJARE INTRARE PRINCIPALĂ LA  

SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA” 
 
 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Amenajare intrare principală la Spitalul  
Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
2. Proiectant: S.C. Urbis Concept S.R.L.  Cluj Napoca 

 
3. Beneficiarul obiectivului de investiții: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 
4. Amplasamentul obiectivului de investiții: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, 

Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 
 
5. Indicatori tehnico - economici:  
● valoarea totală a investiţiei, actualizată, este de 575.770,71  lei cu TVA inclus, din care 

valoarea C+M este 478.224,74 lei. 
 
● Durata de execuţie a lucrărilor este 4 luni  

 
     ● Suprafața construită desfășurată reabilitată: 74,93 mp 

 
 
 
 

                                                    Avizat pentru legalitate 
        PREŞEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL 
                 Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 24429/8 noiembrie 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”  

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020  
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea modificării indicatorilor tehnico-

economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020, ca urmare 
a creșterii accentuate a prețurilor la materialele de construcții din ultima perioadă, în vederea 
continuării implementării proiectului. 

 
II. Descrierea lucrărilor 

 Lucrările de intervenție privind „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia”, constau în: 

 demolarea  structurii copertinei existente, a învelitorii, plăcii și scărilor de acces; 
 demontarea tâmplăriei; 
 demontarea corpurilor de iluminat; 
 desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
 desfacerea glafurilor de la cele două ferestre; 
 desfacerea tencuielilor exterioare degradate; 
 lucrări de terasamente; 
 fundații izolate sub stâlpi; 
 fundații trepte și rampă de acces; 
 execuție rampă și placă acces din beton armat; 
 montare structură metalică; 
 închideri exterioare cu  tablă  dublu fălțuită; 
 închideri și placări  interioare  cu plăci HPL; 
 montat tâmplărie;  
 refacere șape; 
 placaj trepte, rampă și hol cu granit fiamat; 
 refacere tencuieli; 
 refacere glet și vopsitorii; 
 instalații electrice; 
 automatizare ușă acces; 
 montare perdea aer; 
 instalație de canalizare a stergătoarelor de picioare; 
 montare ștergătoare profesionale de picioare; 
 montare balustradă și mână curentă; 
 refacerea trotuare și alei afectate în timpul execuției. 

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  
Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 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 
Nu este cazul. 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală 

actualizată a investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 575.770,71 lei, 
cu TVA inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul. 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în 

vederea întocmirii Proiectului de hotărâre. 
 
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. 255 din 8 noiembrie 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. 24430/8 noiembrie 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 întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”  

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020  
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 11 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 18 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 255/8 noiembrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență 
Alba Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020; 
 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare intrare 
principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”- anexă. 

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. 24.522/09 noiembrie 2021 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”  
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020  

 
 
 

 Amplasamentul construcției se află în intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul 
Revoluției 1989, nr.23, județul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270. Imobilul este 
proprietatea publică a județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba 
Iulia prin contractul de adminstrare 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor 
istorice sau în zona de protecție a acestora. 

Realizarea obiectivului de investiții „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia”, constă în principal din execuția următoarelor lucrări: 

• demolarea  structurii copertinei existente, a învelitorii, plăcii și scărilor de acces; 
• demontarea tâmplăriei; 
• demontarea corpurilor de iluminat; 
• desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
• desfacerea glafurilor de la cele două ferestre; 
• desfacerea tencuielilor exterioare degradate; 
• lucrări de terasamente; 
• fundații izolate sub stâlpi; 
• fundații trepte și rampă de acces; 
• execuție rampă și placă acces din beton armat; 
• montare structură metalică; 
• închideri exterioare cu  tablă  dublu fălțuită; 
• închideri și placări  interioare  cu plăci HPL; 
• montat tâmplărie;  
• refacere șape; 
• placaj trepte, rampă și hol cu granit fiamat; 
• refacere tencuieli; 
• refacere glet și vopsitorii; 
• instalații electrice; 
• automatizare ușă acces; 
• montare perdea aer; 
• instalație de canalizare a stergătoarelor de picioare; 
• montare ștergătoare profesionale de picioare; 
• montare balustradă și mână curentă; 
• refacerea trotuare și alei afectate în timpul execuției. 

Necesitatea  și oportunitatea realizării obiectivului de investiții este justificată de nevoia de 
asigurare a unui acces mai ușor al bolnavilor, a persoanelor cu dizabilități, a aparținătorilor și a 
personalului, precum și asigurarea gabaritelor căilor de evacuare impuse de normativele de 
securitate la incendiu în vigoare. 



Corpul de clădire la care se propun lucrările de intervenție are o vechime de circa 50 de 
ani. Este o construcție cu regim de înălțime S+P+5E. În prezent se execută lucrări de reabilitare 
termică și mansardare a clădirii. Pentru îndeplinirea cerințelor impuse de normativele de 
securitate la incendiu se impune mărirea golurilor de acces existente în clădire, care în prezent au 
o înălțime de  2 m. De asemenea în prezent nu este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități în 
clădire. 

Soluțiile adoptate în vederea rezolvării celor două deficiențe funcționale sunt de intervenție 
la copertina existentă astfel încât, printr-o nouă volumetrie să se asigure posibilitatea organizării 
fluxurilor de acces și evacuare, atât pentru persoanele valide cât și pentru persoanele cu 
dizabilități, în condiții de siguranță. 

În acest scop se impune demolarea copertinei existente și realizarea unei structuri noi, 
configurate astfel încât să se rezolve fluxurile de circulație. Lucrările propuse ocupă o suprafață 
de 10,55m X 4,70m = 49,59 mp, la care se adaugă o rampă cu suprafața de 15 mp. Construcția 
are o înălțime de 3,70m măsurată de la cota ± 0,00 (cota pardoselii existente). 

În locul ușii de acces în clădire se creează un gol de trecere cu dimensiunea de            
2,20m x 2,10m și se mai creează un gol de trecere suplimentar, prin desființarea unei ferestre. Se 
asigură astfel două goluri, fiecare cu dimensiunea de 2,20m x 2,10m, care comunică cu holul 
central al clădirii spitalului. 

Pentru accesul din exterior, la extinderea propusă, vor fi montate două uși de acces la fața 
principală cu deschidere automată și o ușă în lateral, spre rampa pentru persoanele cu dizabilități. 

Diferența de nivel de circa 45 cm dintre aleea exterioară și holul clădirii va fi preluată de 
rampa cu pantă de 6% amplasată în partea dreaptă a accesului și de trei trepte din beton armat 
care se întind pe întreaga lungime a corpului de acces. 

De asemenea vor fi executate intalații interioare de iluminat și instalații interioare de 
iluminat de siguranță. 
 Având în vedere că prin HCJ nr. 126/2003 s-a aprobat contractul de transmitere a 
dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor 
imobile aparținând domeniului public al județului Alba, beneficiarul investiției este Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia. În acest sens, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Spitalul județean a întocmit 
Nota conceptuală, tema de proiectare și a organizat procedura de achiziție publică de servicii de 
proiectare pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, încheind 
un contract de servicii cu S.C. Urbis Concept S.R.L.  
 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost analizată în ședința de lucru 
din data de 25 august 2020 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. 7 din data de 25.08.2020. 
 Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare intrare principală 
la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 196 din 17 septembrie 2020. 
 Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia a organizat de două ori procedura de achiziție 
publică a contractului de lucrări, în lunile iulie 2021 și august 2021, proceduri care au fost 
anulate deoarece nu s-a depus nici o ofertă.  Datorită faptului că de la elaborarea Documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții și până în prezent, prețurile materialelor de construcții au 
crescut foarte mult, a fost necesară și justificată actualizarea valorii investiției. Conform 
devizului general actualizat elaborat de proiectant, valoarea totală actualizată a investiției este de 
575.770,71 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 478.224,74 lei (inclusiv TVA). 
 Justificarea majorării valorii investiței este dată de proiectant prin Memoriul justificativ 
privind actualizarea prețului pentru obiectivul „Amenajare intrare principală la Spitalul  
Județean de Urgență Alba Iulia” și atașat prezentului raport de specialitate. 
  
 
 
 



Atașăm de asemenea Descrierea investiției, întocmită și semnată de proiectantul SC 
Urbis Concept SRL, în care sunt prezentați și principalii indicatori tehnico-economici și Devizul 
general actualizat. 
 Durata de execuţie a lucrărilor este 4 luni. 
 

 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 18.786/13.10.2021, înregistrată la 
Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22.713/18.10.2021, supune spre aprobarea 
Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico - economici actualizați, aferenți investiției 
„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 
 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 modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare 
intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, aprobaţi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 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 vor aproba indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 
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