
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții  
„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia”,  proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020 
 
 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 
data de 18 noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 
            - proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul 
de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba 
Iulia”,  proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020; 
           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General 
actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional 
Regional  2014-2020; 
           - raportul de specialitate  nr. 24914/12 noiembrie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 
al Serviciului Investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  
            Luând în considerare prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99 din 16 aprilie 2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiții 
și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 2 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea 

Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apelul 
de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063; 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea 

Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții 
„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  
proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020; 
             Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, 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 şi de avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de 
urgență; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f  și art. 173 alin. 5 lit. c 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; 
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
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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 
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Art. 1. Se aprobă Devizul  general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere 

și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, proiect 
finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020, la valoarea totală de 
10.288.989 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 6.640.050 lei (inclusiv TVA), conform anexei 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 
de cultură 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei 
dezvoltare şi bugete, Serviciului accesare și coordonare proiecte, Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
             Contrasemnează 

     PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 296 

Alba Iulia, 18 noiembrie 2021 

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

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 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0               Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/

