
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Construire extindere corp C - curte mică”  la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia 
 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire extindere corp C - curte mică” la 
Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 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 indicatorii tehnico-economici ai investiției „Construire extindere corp C 

- curte mică”  la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia, 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
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.  273 
Alba Iulia,  17 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. 273 din 17 noiembrie 2021 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„CONSTRUIRE EXTINDERE CORP C - CURTE MICĂ”   

LA SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA 

 
 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Construire extindere corp C - curte mică”  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 este de 839.439,77 lei cu TVA inclus, din care valoarea 

C+M este 674.466,28 lei cu TVA inclus. 
 
● Durata de execuţie a lucrărilor este 6 luni  

 
     ● Suprafața desfășurată: 312,90 mp 

 
 
 
 

                                                    Avizat pentru legalitate 
        PREŞEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL 
                 Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 25231/17 noiembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Construire extindere corp C - curte mică” la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia 
 
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției „Construire extindere corp C - curte mică” la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia, în vederea continuării implementării proiectului. 

 
II. Descrierea lucrărilor 
Prin acest proiect se propune extinderea corpului C al spitalului cu un corp de clădire 

P+2E, în curtea interioară mică. Clădirea este necesară  pentru asigurarea funcționării conform 
normelor sanitare ale unității spitalicești, care impun amenajarea unor funcțiuni suplimentare față 
de cele existente. 
 Lucrările de intervenție privind „Construire extindere corp C - curte mică”  la Spitalul  
Județean de Urgență Alba Iulia, constau în: 

 la parter - amenajare 2 cabinete de alergologie și două săli de tratament pentru 
reumatologie și endocrinologie; 

 la etajul 1 - amenajare spații pentru sterilizare și spații vestiar pentru personalul 
medical; 

 la etajul 2 - completarea funcțiunilor pentru blocul operator; 
 pe acoperișul terasă vor fi montate echipamentele CTA pentru blocul operator.  

 Construcția are amprenta la sol de 104,30 mp și o suprafață desfășurată de 312,90 mp. 
 

III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 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 a 

investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 839.439,77 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. 273 din 17 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. 25234/17 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, cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  
„Construire extindere corp C - curte mică”  la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 18 noiembrie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 273/17 noiembrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiției „Construire extindere corp C - curte mică”  la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia; 

 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire extindere corp C 

- curte mică”  la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia - anexă; 

 
Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 


