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I. ELEMENTE INTRODUCTIVE 

 

Funcția de Administrator Public este reglementată de OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

al României, cap. II, art. 244, fiind subordonată Consiliului Local, ca for deliberativ și Primarului, 

ca for executiv. 

 

În baza contractului de management și a fișei postului și prin dispoziții exprese, administratorului 

public i se pot delega, de către Primar, atribuții ce țin de managementul public al UAT, al 

aparatului de specialitate al Primarului – pe care îl coordonează, al entităților subordonate. 

Administratorului public îi poate fi delegat statutul de ordonator de credite. 

  

La Aiud, funcția de administrator public a fost introdusă în organigrama Primăriei municipiului 

Aiud în anul 2012 și a fost ocupată începând din anul 2013. Personal, ocup această funcție 

începând din luna august 2016. 

 

II. PERIOADA DE REFERINŢĂ 

 

Materialul de față constituie o prezentare generală a activității administratorului public pentru anul 

2021, în linii generale, conținând extrase din documentele primare, note, informări, rapoarte 

periodice, referate, planuri de măsuri, alte documente întocmite, inițiate sau coordonate de 

administratorul public.  

 

III. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

 

În cadrul perioadei de referință, s-au selectat activitățile principale ce țin de management, 

organizarea muncii, resurse umane, strategie și planificare, coordonare, urmărire și control. Unele 

dintre activitățile desfășurate au produs efecte imediate, iar alte activități au efecte directe sau 

indirecte pe un orizont de timp. Principalele activități evidențiate țin de proiectele europene 

depuse, câștigate și aflate în implementare, de fondurile europene atrase și pentru care sunt depuse 

proiecte. 

 

A. În ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile, am identificat oportunități menite 

să ajute municipiul Aiud în vederea dezvoltării. În calitate de administrator public, am coordonat 

elaborarea documentațiilor necesare, efectuarea de studii la nivel de comunitate, pregătirea 

documentelor pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA 2014-2020), Programul Comisiei Europene WIFI4EU, în coordonarea 

depunerii proiectelor prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, 

POIM 2014-2022 și POAT 2014-2020. 

De asemenea, prin contractul de management am atribuții principale în implementarea tuturor 

proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

 

Astfel, transpun stadiul portofoliului de proiecte al Municipiului Aiud pentru anul 2021. 

 

1. TITLUL PROIECTULUI: ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram 

Iancu și Ecaterina Varga 

 

Proiectul ”ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga”, a fost 

admis la finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 REGIUNI și în acest sens 

între M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, în calitate 

de Organism Intermediar și Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în data de 20 

decembrie 2018, Contractul de finanțare nr. 3564. 



 

La data de 25.06.2020 a fost aprobat și semnat Actul adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 

3564/20.12.2018, pentru proiectul ” ECO AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT 

AVRAM IANCU ŞI ECATERINA VARGA”, cod SMIS 116066. 

Conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare AM/ OI acordă o finanțare nerambursabilă 

în sumă de 5.675.578,18 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă. 

 

Sursele de finanțare (conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 

3564/20.12.2018): 

Valoarea totală a proiectului, din care:                                 6.870.194,26 lei 

     I.1. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA                    1.078.787,95 lei 

I.2. Valoarea totală eligibilă            5.791.406,31 lei 

 

II. Contribuția proprie, din care:  1.194616,08 lei 

II.1 Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, 

  inclusiv TVA aferent   115.828,13 lei 

II.2 Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

  inclusiv TVA aferent  1.078.787,95 lei  

III. Asistența financiară nerambursabilă solicitată:  5.675.578,18 lei 

 

Durata de realizare (luni) 

Conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare, perioada de implementare a Proiectului 

este de 77 luni, respectiv între data de 12.10.2016 și data de 28.02.2023. 

 

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului: 

Reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și neutilizate din 

municipiul Aiud, județul Alba, în vederea creșterii calității spațiului public urban și a vieții 

locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali. 

Obiective specifice: 

1. Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate 

administrativ-teritorială cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua terenuri degradate și 

neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și modernizarea 

străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de 

execuție. 

2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, respectiv 

de la 11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zonă verde/cap de locuitor și îmbunătățirea 

bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori, în 

26 luni de la startul lucrărilor de execuție. 

3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă și 

protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier 

urban: 48 buc. bănci – bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, colectare 

selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă,1 ecran 

de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pistă skate, 1 pistă bicicliști, 1 

loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian , în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție. 

 

Rezultate: 

1. Două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ teritorială 

cu 26.318 de locuitori, amenajate prin exploatarea potențialului a două terenuri degradate și 

neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și strada de acces Avram Iancu modernizată în 

suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție; 

2. Suprafața zonelor verzi ale municipiului Aiud crescută cu 3,3 ha, de la 29 ha, respectiv zona 

verde/cap de locuitor crescută de la 11,02 mp la 11,39 mp și bioarhitectura locală specifică 

spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori îmbunătățită, în 26 luni de la startul lucrărilor; 



3. Spații publice de agrement și recreere dotate într-o manieră modernă, eco-eficientă și 

protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier 

urban: 48 buc. bănci – banca stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, colectare 

selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă,1 ecran 

de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pista skate, 1 pista bicicliști, 1 

loc de joacă pentru copii, 1 sistem 

artezian , în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție; 

4. - suprafață spații verzi create (mp) - 10739 mp 

    - străzi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin proiect (mp și ml)  - 2243 mp, 

respectiv 160 ml – suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 12982 mp. 

 

Indicatorii și rezultatele proiectului 

1. Indicatori POR: 

Indicator de rezultat: 

→ Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 12.982,00 mp; 

→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp. 

Indicator output: 

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 2.243,00 mp; 

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 m 

liniari. 

2. Indicator proiect 

→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp 

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 2243,00 mp; 

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 m 

liniari. 

 

Stadiul derulării procedurilor de achiziţii 

Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare 

1. Servicii de Expertiză tehnică - Finalizată - Contract Nr. 19388 din 12.10.2016 - SC 2CT 

SRL; 

2. Servicii de proiectare faza SF – Finalizată – Contract Nr.22140 din 16.11.2016 - SC 

Proiect Alba SA; 

3. Servicii de elaborare Cerere de finanțare și Anexe – Finalizată – Contract Nr. 22141 din 

16.11.2016 Moldovan Nicolaie ”Euroconsulting” Persoană Fizică Autorizată. 

 

Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare 

1. Achiziție servicii de informare și publicitate – Finalizată - Contract de servicii nr. 5467 din 

14.03.2019 - SC Tipo-Rex SRL; 

  2. Achiziție servicii de auditare financiara – Finalizată - Contract de servicii nr. 10840/75 din 

24.05.2019 SC ATTA CONSULTING SRL; 

3. Achiziția servicii de consultanță în managementul proiectului - Finalizată - Contract de 

servicii Nr. 15581 din data 06.08.2019 - S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 

4. Achiziție de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta 

tehnica din partea proiectantului si execuție lucrări, inclusiv dotări – Finalizată – Contractul de 

lucrări nr. 1629 din 20.01.2021- SC BTC INCHIRIERI UTILAJE SRL;  

5. Achiziția servicii de verificare a proiectului tehnic – Finalizată - Contract de servicii nr. 

18898 din data 23.06.2021- SC ROTA INST SRL; 

6. Achiziție servicii de dirigenție de șantier – Finalizată - Contract de servicii nr. 27450 din 

14.09.2021 S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL. 

 

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului: 

S-a finalizat achiziția serviciilor de informare și publicitate prin semnarea contractului de prestări 

servicii nr. 5467 din 14.03.2019 cu SC Tipo-Rex SRL. 

S-a finalizat achiziția serviciilor de audit prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 

10840/75 din 24.05.2019 cu II SC ATTA CONSULTING SRL. 



În data de 13.03.2019 s-a trimis notificarea nr. 1 privind actualizarea calendarului de activități și a 

planului de achiziții. 

În data de 08.05.2019 s-a publicat anunțul privind demararea proiectului pe website-ul 

beneficiarului. 

În data de 15.05.2019 s-a publicat comunicatul de presă privind demararea proiectului în ziarul 

online www.proalba.ro, după primirea în prealabil a avizului favorabil din partea organismului 

intermediar. 

În data de 22.05.2019 a avut loc conferința de deschidere a proiectului, la sediul municipiului 

Aiud. 

În data de 31.05.2019 s-a depus cererea de rambursare nr. 1 pentru decontarea cheltuielilor 

realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. Cheltuielile au fost rambursare în 

integralitate la data de 30.07.2019. 

În anul 2019 s-a realizat un raport de audit. 

În data de 18.07.2019 s-a lansat procedura de achiziție simplificată pentru achiziția serviciilor de 

realizare proiecte tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție 

lucrări și furnizare dotări. Procedura a fost anulată la data de 16.09.2019 conform deciziei 

18723/16.09.2019, din următoarele considerente: 

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime solicitate ofertele 

depuse de către cei doi ofertanți au fost declarate inacceptabile de către comisia de evaluare, pe 

motiv că ofertanții nu au răspuns la solicitarea de clarificări adresată de către Municipiul Aiud. 

Procedura de achiziție simplificată pentru serviciile de realizare a proiectului tehnic, detalii de 

execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizare dotări s-a reluat în 

data de 07.10.2019 prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. 

SCN1055065/07.10.2019; A doua procedură a fost relansată în data de 07.10.2019, iar cea de a 

treia procedură a fost relansată la data de 28.05.2020. 

A fost aprobat de către AM POR Actul Adițional nr. 1 privind prelungirea perioadei de 

implementare a proiectului, actualizarea bugetului proiectului, actualizarea calendarului de 

activități, actualizarea planului de achiziții, actualizarea Graficului de rambursare. 

A fost semnat Contractul nr. 1629 din 20.01.2021 servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de 

sarcini, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări. 

A fost transmisă Cererea de prefinanțare nr. 1. 

A fost depus Proiectul Tehnic la sediul beneficiarului și au fost obținute toate avizele menționate 

în C.U. nr. 246 din 30.09.2019. 

A fost finalizată achiziția de verificare a Proiectului Tehnic (Contract nr. 18898 din 

23.06.2021,încheiat cu SC ROTA INST SRL). 

Proiectul Tehnic a fost transmis la avizat, conformitatea fiind aprobată în data de 30.08.2021 

(Aviz nr. 32439/30.08.2021). 

A fost transmisa Cererea de rambursare nr. 2; 

A fost finalizata achiziția pentru servicii de dirigenție de șantier (Contract nr. 27450 din 

14.09.2021 încheiat cu S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL. 

A fost predat amplasamentul pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Eco 

Agrement Aiud - zone de agrement str. Avram Iancu și Ecaterina Varga”. 

Conform ordinului de începere a lucrărilor nr. 29045 din 27.09.2021 lucrările au fost demarate 

începând cu data de 01.10.2021. 

A fost încheiat și transmis către ADR Centru Actul adițional la Contractul de execuție lucrări 

realizat ca urmare a publicării OG 15/2021. 

Continuă execuția lucrărilor: stadiul estimativ de execuție este de aproximativ 4%.  

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 12 rapoarte trimestriale de progres. 

 

 

2. TITLUL PROIECTULUI: Respect pentru bunicii comunității aiudene 
 

Proiectul a fost depus la finanțare în data de 04.09.2017 în parteneriat (Municipiul Aiud – partener 

1- are calitatea de lider de proiect, iar Asociația ”Serviciul de Ajutor Maltez în România”- 

partener 2- are calitatea de partener) 

http://www.proalba.ro/


Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116236 

Data depunerii: 04.09.2017 

Codul apelului în MySMIS: POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și titlul 

P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice 

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru 

grupul vulnerabil persoane vârstnice În municipiul Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei 

unități de îngrijire la domiciliu și a unei cantine sociale. 

Obiective specifice: 

1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul perioadei de 

implementare a proiectului; 

2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la sfârșitul perioadei de 

implementare a proiectului; 

3. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la sfârșitul 

perioadei de implementare a proiectului. 

 

Rezultate: 

Componenta 1 

1. număr beneficiari persoane vârstnice deservite de centrul de zi – 500 

2. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de cantina socială - 100 

3. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de unitatea de îngrijire la domiciliu - 50 

 

Cererea de finanțare depusă, împreună cu anexele acesteia, au fost supuse procedurii de verificare, 

evaluare și selecție a proiectelor, conform Ghidului solicitantului POR, de către Organismul 

Intermediar al A.D.R. Centru. Pe parcursul derulării acestei proceduri, care cuprinde etapele de 

verificare a conformității administrative și eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, vizita la 

fața locului, selecția proiectelor și etapa precontractuală, Organismul Intermediar a transmis către 

Municipiul Aiud un număr de 5(cinci) Solicitări de clarificări, la care s-au transmis, în termenele 

precizate, răspunsurile corespunzătoare și documentele suplimentare cerute. 

 

Ca atare, proiectul ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”, a fost admis la finanțare în 

cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 și în acest sens între M.D.R.A.P., în 

calitate de Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, în calitate de Organism 

Intermediar și Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în data de 14 decembrie 

2018, Contractul de finanțare nr. 3559. 

 

Valoare totală proiect: 4.364.205,77  lei (conform HCL nr. 235 din 23.09.2021) din care: 

- 2.335.386,05  lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 

- 2.028.819,72 lei aferent” (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România. 

Eligibil proiect: 3.619.111,45 lei, din care: 

- 1.972.615,04 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 

- 1.646.496,41 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România. 

Contribuția proprie, din care: 

1. Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, 

inclusiv TVA aferent       72.382,64 lei, din care: 

- 39.452,68 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 

- 32.929,96 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România. 

2. Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferent      745.094,32 lei, din care: 

- 362.771,01 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 

- 382.323,31 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România. 

 

Obiectivul de investiție “Centru de zi pentru persoane vârstnice” - în cadrul proiectului ”Respect 

pentru bunicii comunității aiudene" are în vedere reabilitarea, recompartimentarea și schimbarea 

funcțiunii imobilelor grădiniței situate pe strada Simion Bărnuțiu, în perspectiva satisfacerii 



cerințelor specifice de păstrare, și conservare a clădirii, și în perspectiva alinierii la prevederile 

privind proiectele de dezvoltare propuse prin strategia de Dezvoltare 2014-2020. Municipiul Aiud. 

Având în vedere destinația construcției, obiectivul a fost regândit în așa fel încât să asigure un 

maxim de eficiență și o maximă funcționalitate pentru noua funcțiune, cea de centru de zi pentru 

persoane vârstnice. 

 

Durata de realizare (luni): 76 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data de 

30.06.2023(Conform Notei OI nr. 46342 / 08.12.2021 - avizare solicitare prelungire în baza 

Instrucțiunii AM POR nr. 174/16.10.2020) 

 

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  

S-a finalizat achiziția de servicii de Consultanță în managementul proiectului pentru ambele 

obiecte ale investiției; 

A fost transmise opt rapoarte de progres trimestriale; 

S-a finalizat achiziția de servicii de informare si publicitate – anunț ziar demarare proiect 

S-a publicat pe websiteul www.ziarulunirea.ro comunicatul de presă privind demararea proiectului 

S-a publicat pe website-ul liderului de parteneriat, Municipiul Aiud, precum și pe websiteul 

Partenerului Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România anunțul privind demararea 

proiectului; 

Prin HCL nr. 133 din 30.05.2019 s-a aprobat Devizul general reactualizat și a cheltuielilor legate 

de proiectul ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”. 

A fost transmisă Notificarea nr. 1 din 12.04.2019 privind modificarea Planului de achiziții a 

Calendarului de activități și a Bugetului proiectului 

A fost trimisa Notificarea nr. 2 din 13.08.2019 privind modificări in echipa de implementare a 

proiectului apărute după semnarea contractului de finanțare 

S-a finalizat procedura de achiziție pentru Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea 

proiectantului si execuție lucrări aferenta obiectivului Centru de zi pentru persoane vârstnice.  

S-a finalizat achiziția de servicii de verificare a proiectului tehnic – specialitățile Cc, Ci, A1, B, C, 

D, E, F pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si Cantina 

Sociala  

Au fost finalizata documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic si DTAC, pentru obiectivul Unitate 

de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si Cantina Sociala. Documentația tehnică a fost 

transmisă la avizat după obținerea tuturor avizelor solicitate în Certificatul de urbanism și după 

Obținerea Autorizației de construire. 

Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si 

Cantina Sociala a fost verificat de verificatori tehnici atestați 

A fost  trimis la avizat a Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice și Cantină Socială. 

Au fost finalizate documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic si DTAC, pentru obiectivul Centru 

de zi pentru persoane vârstnice. Proiectul Tehnic a fost verificat la toate cerințele (”Cc + Ci – 

securitate la incendiu (construcții și instalații)”, "A1 - rezistenţă şi stabilitate", "Ie - instalaţii 

electrice ", ”Instalații termice și sanitare”), conform legislației în vigoare. 

Documentația tehnică faza Proiect Tehnic și DE, pentru obiectivul Centru de zi pentru persoane 

vârstnice a fost transmită la ADR și a fost avizată.  

S-a predat amplasamentul pentru ambele obiective de investiții, respectiv ”Centru de zi pentru 

persoane vârstnice” și ”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină 

Socială”. 

Au fost realizate și amplasate panourile temporare la ambele amplasamente. 

Au fost transmise către ADR Centru Actele adiționale la Contractele de lucrări în baza OG 15 

pentru ambii parteneri. 

A fost transmisă și aprobată de către ADR Centru  solicitarea de prelungire a perioadei de 

implementare a proiectului (conform Notei de avizare - ADR Centru nr 46342/08.12.2021, 

înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr 37636/09.12.2021, care ține loc de Act adițional); 

Au fost depuse la sediul celor doi parteneri, situațiile de lucrări nr. 2 pentru fiecare contract de 

lucrări. 



Continuă execuția lucrărilor: stadiul estimativ de execuție este de: 

-  aproximativ 52% pentru obiectivul ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”; 

- aproximativ 30 % pentru obiectivul”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și 

Cantină Socială”. 

În total au fost transmise 7 Cereri de rambursare. 

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 12 rapoarte trimestriale de progres. 

 

 

3. TITLUL PROIECTULUI: Transport public ecologic în Municipiul Aiud 

Existența documentului strategic ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT Municipiul 

Aiud” reprezintă criteriul fundamental pentru finanțarea proiectelor care vizează îmbunătățirea 

mobilității cetățenilor la nivel urban prin intermediul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. În cadrul PMUD pentru UAT 

Municipiul Aiud s-a identificat oportunitatea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelurilor 

de proiecte O.S. 3.2 vizând eficientizarea transportului public de călători pe raza UAT și 

adoptarea unei soluții care să conducă la reducerea poluării generate de transportul public de 

călători actual.  

Prin HCL nr. 242/2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul 

apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7Regiuni cu titlul ”Transport public ecologic în 

Municipiul Aiud”. 

Conform Temei de proiectare elaborată, principalele obiective ale investiției propuse sunt 

reorganizarea sistemului de transport public de călători, prin: 

→ achiziționarea a 16 autobuze ecologice; 

→ construirea unui depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de autobuze; 

→ 4 stații de încărcare a autobuzelor și două stații de încărcare pentru automobile 

electrice; 

→ înființarea și modernizarea a 19 stații de călători, iar acolo unde spațiul permite, 

crearea de adăposturi pentru călători;  

→ crearea de trasee pietonale în zona centrală; 

→ realizarea de piste destinate circulației bicicletelor, precum și înființarea unui punct de 

închiriere biciclete; 

→ implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport public 

(eticketing, monitorizare video și informare în timp util); 

→ consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public în conformitate 

cu Regulamentul CE nr. 1370/2007. 

Valoarea estimată necesară realizării unei investiții pe baza unui proiect având ca obiectiv 

transportul public ecologic în Municipiul Aiud este de aproximativ 10 milioane de euro, care ar 

putea fi obținută prin accesarea finanțării nerambursabile prin apelurile de proiecte specifice POR 

2014 – 2020.  

Documentația ”Tema de proiectare” a stat la baza achiziției serviciilor de elaborare a 

documentației tehnico-economice ”Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI” și a 

consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare. Documentația și indicatorii tehnico-economici 

ai proiectului au fost aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 136/21.05.2018. 

Ca urmare a prelungirii prin Ordin al MDRAP a termenului de închidere al apelului de proiecte, 

documentația tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și 

devizul general al obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în 

varianta revizuită, au fost aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 147/11.06.2018, hotărârea 

anterioară fiind revocată. 



Ca urmare a parcurgerii etapelor de evaluare și a selectării cererii de finanțare, între Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea 

Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării, la data de 

28.10.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4848, înregistrat la Municipiul Aiud sub 

nr. 22466 din 28.10.2019. 

 

Conform Contractului de Finanţare, precum şi a HCL nr. 186 din 18. 07.2019 privind aprobarea 

proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de 

proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”, valoarea totală necesară realizării 

investiției este de 48.238.312,37 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 41.308.769,78 lei, 

sumele prevăzut a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile şi a 

cofinanţării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 4.974.482,79 lei şi 

valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.781.235,20 lei. 

 

Conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la 

data de 24.08.2021, în calitate de AM POR, valoarea totală necesară realizării investiției este de 

61.919.006,01 lei. Valoarea totală eligibilă este de 41.308.769,78 lei, din care finanțare 

nerambursabilă din FEDR  în sumă de 35.112.454,32 lei, finanțare nerambursabilă de la bugetul 

național în sumă de 5.370.140,06 lei. Sumele prevăzut a fi asigurate din bugetul local pentru 

acoperirea cheltuielilor neeligibile şi a cofinanţării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) 

sunt în cuantum de 18.655.176,43 lei şi valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile 

este de 2.781.235,20 lei. 

 

Obiectivul general al proiectului ”Transport public ecologic, în Municipiul Aiud” este 

reprezentat de reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Aiud, in conformitate cu Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT Municipiul Aiud, inclusiv promovarea mobilității 

urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit, și 

reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme. Obiectivul general al 

proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor obiective specifice: 

Obiectivul specific 1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare asigurării unui serviciu 

de transport public auto de călători durabil, atractiv și eficient prin: 

- construirea în zona I.A.S a unui Depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de 

autobuze; 

- reabilitare drumuri pe care se desfășoară serviciul de transport public local, respectiv str. 

Pandurilor în localitatea Măgina, drumul vicinal (zona I.A.S.) destinat asigurării accesului 

între DN1și Depou și amenajarea sensului giratoriu situat la intersecția dintre străzile Cuza 

Vodă și Avram Iancu (DJ107I);  

-  modernizarea a 28 stații de călători, din care 12 vor fi amenajate cu adăposturi pentru 

călători noi, iar 16 vor fi dotate cu stâlp cu panou afișaj. 

Obiectivul specific 2. Asigurarea unui transport public auto modern și nepoluant, .încurajarea 

transportului nemotorizat și/sau alternativ prin: 

- achiziționarea unui număr de 16 autobuze electrice și înființarea a 16 stații de încărcare 

autobuze la depou; 

- amenajarea a 4 stații de încărcare autobuze electrice pe traseele principale, precum și a 2 

stații de încărcare pentru automobile amplasate în zona centrală a municipiului; 

- achiziționarea și amenajarea unui sistem de tip bike-sharing dotat cu 50 biciclete, din care: 

40 de posturi în zona centrală - Piața Consiliul Europei, 6 posturi adiacente stației de 

călători situată pe Str. Stadionului (Brutărie) și 4 posturi pe str. Transilvaniei (zona Penny 

Market); 

- înființarea  a aproximativ 8,87 km trasee pentru biciclete care creează o buclă acoperind 

zona centrala ca pol al acesteia; un traseu cu două sensuri pe strada Transilvaniei cu 

continuare pe str. Tribun Tudoran; un traseu care, prin str. Băilor – str. Iuliu Maniu – str. 

Stadionului – str. George Coșbuc – Str. Gării, face legătura zonelor traversate cu zona 



centrală; un traseu cu un singur sens pe str. Ion Creangă între sensul giratoriu de pe str. 

Stadionului și podul peste Aiudel de la Liceul Tehnologic și un traseu cu două sensuri pe 

str. Bethlen Gabor, între zona centrală și Parcul municipal. prin str. Băilor. Toate traseele 

sunt interconectate, prin treceri de pietoni existente sau propuse a se înființa. 

- crearea de trasee pietonale în Zona Centrală Protejată. 

Îndeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativa a gazelor cu efect 

de seră generate de transportul rutier atât public, în mod direct, cât și a celor generate de 

transportul rutier cu mașina personală, fie prin creșterea numărului de persoane care vor 

opta pentru transportul public de călători sau pentru un autoturism electric, fie prin 

creșterea numărului de utilizatori care vor opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos. 

Obiectivul specific 3. Optimizarea transportului public urban din Municipiul Aiud prin 

implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv: 

- Soluție de monitorizare și dispecerizare vehicule implementarea unui sistem integrat de 

management al sistemului de transport public;  

- E-ticketing ca soluție de taxare bazata pe utilizarea cardului contactless și bilete de hârtie;  

- Subsistem de informare călători în vehicul - panouri de informare în tehnologie LED; 

subsistem de numărare calatori în vehicul (tehnologie video); subsistem de securitate - 

soluție de monitorizare video la nivelul vehiculului.  

Prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create condițiile unor servicii, 

accesibile, eficiente, în condiții de confort si siguranță, care contribuie la creșterea calității 

vieții și la dezvoltarea economică. 

Obiectivul specific 4. Asigurarea informării și publicității proiectului și a obiectivului investiției 

prin materiale si acțiuni de promovare/conștientizare specifice. Prin implementarea activităților de 

informare si promovare, va crește numărul de pasageri care vor utiliza transportul public și a celor 

care vor utiliza transportul electric individual și transportul nemotorizat (bicicleta, mersul pe jos). 

 

Perioada de implementare a proiectului conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de 

finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la data de 24.08.2021, este de 86 luni, respectiv 

între data de 01.10.2016 și data de 30.11.2023, aceasta cuprinzând şi perioada de desfăşurare a 

activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare. 

 

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2020: 

- A fost finalizată procedura de atribuire a achiziției publice pentru serviciul de elaborare a 

Proiectului tehnic, detaliilor de execuție şi asistenţă tehnică din partea proiectantului - 

contract nr. 17884 din 24.08.2020 – prestator SC Red Power Cons SRL; elaborarea 

documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; 

obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în proporție de 50 %; 

- A fost finalizată procedura de achiziţie privind servicii de management de proiect pentru 

obiectivul de investiţii – contract nr. 12533 din 16.06.2020 – prestator SC Eurotop 

Consulting SRL; 

- A fost finalizată procedura de achiziție servicii de informare si publicitate – contract nr. 

2540  din 30.01.2020 – prestator SC Vertical Graphic SRL; 

- A fost finalizată procedura de achiziţie privind servicii de verificarea tehnică de calitate a 

proiectului şi detaliilor de execuţie – contract nr. 21520 din 07.10.2020 SC Smart 

Tehnology Research & Consulting SRL; 

- S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul privind demararea proiectului –  cu 

avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;  

- S-au confecționat si furnizat  comunicatul de presa de început proiect, afișele de 

informare/publicitate A2 și panoul temporar de început al lucrărilor; 

- A fost depusă Notificarea nr. 1 privind Actualizarea Planului de achiziţii şi a Planului de 

activităţi previzionate; 

- A fost depusă Cererea de rambursare 1 pentru decontarea activităților realizate înainte de 

depunerea cererii de finanțare; 

- S-a solicitat si aprobat cererea de prefinanțare nr. 1; 



- S-a realizat si depus Cererea de Rambursare nr. 2; 

- Activități întârziate privind achizițiile: sistem de tip bike-sharing si biciclete; stații 

încărcare automobile, Achiziție lucrări, sistem ITS si utilaje tehnologice, servicii de 

dirigenție de santier; 

- Se pregătește documentația privind Achiziționarea de autobuze electrice și stații de 

încărcare aferente; 

- Se are în vedere o solicitare prin notificare pentru actualizare date și termene în cererea de 

finanțare; 

- Toate aceste întârzieri în Planul de achiziții se datorează prelungirilor apărute in proceduri 

de achiziție, precum și a condițiilor speciale ale anului 2020 datorate pandemiei COVID 19. 

După finalizarea și avizarea PT- ului se vor prioritiza și urgenta procedurile de achiziție in 

funcție de planul de activități și evoluția proiectului. 

 

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021: 

- Au fost elaborate documentațiile tehnice la faza PT, DDE si documentațiile pentru 

obținerea avizelor/acordurilor/AC; 

-  Au fost obținute avizele/acordurile prevăzute în Certificatul de urbanism și a fost emisă 

Autorizația de construire; 

- Prin adresa nr. 15250/21.05.2021 a fost depus PT-ul spre avizare si a fost aprobat prin 

notificarea nr. 24450/28.06.2021 emisă de O.I. POR – A.D.R. Centru; 

- Pentru că nu se putea respecta perioada de 18 luni de la semnarea CF, de depunere a 

documentelor pentru delegarea de gestiune a serviciului public de transport local, s-a depus 

un punct de vedere și s-a elaborat un Studiu de oportunitate aprobat prin HCL nr. 

66/18.03.2021 în vederea delegării serviciului public de transport local de călători prin 

atribuire și gestiune directă către un serviciu public de interes local cu denumirea 

„Compania de Transport Public Urban Aiud”, ca modalitate de operare și administrare a 

serviciului pe raza  Municipiului Aiud. Tot prin HCL nr. 66/18.03.2021 s-a aprobat  si 

înființarea Serviciului Public de Interes local, cu denumirea ”Compania de Transport Public 

Urban Aiud”, serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 

municipiului Aiud . 

- A fost depusă notificarea nr. 2/19943/02.07.2021 prin care s-a solicitat acordarea 

posibilității încărcării Proiectul Tehnic avizat și modificări ale specificațiilor tehnice ale 

autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare, dotări ce urmează a fi achiziționate prin 

acest proiect. 

- S-a finalizat documentația pentru achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru 

realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing si biciclete adaptate, 

prevăzute în Planul de achiziții al proiectului; se lucrează la elaborarea documentației 

privind achiziționarea de autobuze electrice și stațiile de încărcare ; 

- S-a transmis în SEAP spre aprobare  documentația de atribuire privind achiziția de lucrări 

de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-

sharing si biciclete adaptate; se așteaptă validarea ANAP; 

- S-a depus solicitare de AA la CF pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului 

cu 23 de luni, pana in 30.11.2023, actualizarea de date si termene din Planul de achiziții, 

Planul de activități previzionate, Graficul de rambursare si Planul anual de cheltuieli, 

modificare de UIP si buget conform PT. 

- S-a realizat și depus CR3 din prefinanțarea nr. 2 

- S-a încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de 

MDLPA la data de 24.08.2021; 

- Procedura privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției 

de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate se află în desfășurare; 

- Documentația pentru achiziția de autobuze și stații de încărcare aferente este în curs de 

elaborare; 

- Înființarea serviciului public de transport ”Compania de Transport Public Urban Aiud” este 

în stadiu final. S-au parcurs toate procedurile administrative în vederea înființării 

”Companiei de Transport Public Urban Aiud”, activarea societății (prin solicitarea CUI) se 



va face într-o fază mai avansată a implementării, după realizarea lucrărilor și achiziția 

autobuzelor.   

 

 

4. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat 

Public, în Municipiul Aiud 

Pornind de la starea actuală a Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Aiud, s-a elaborat, în 

conformitate cu HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, Studiul de fezabilitate ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat 

public, în Municipiul Aiud” care, împreună cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții, a fost aprobat în ședința Consiliului Local Aiud prin H.C.L. nr.192/31.07.2017. 

În ședința ordinară a Consiliului Local Aiud din data de 28 septembrie 2017, a fost aprobată, în 

baza Raportului de specialitate al S.P.A.P.L. Aiud, nr. 2593 din 11.09.2017, garantarea unei 

finanțări interne rambursabile sub forma unui credit furnizor destinat finanțării investiției mai sus 

numite, în condițiile opțiunii de a se realiza doar componenta de reabilitare și modernizare a SIP 

(varianta 2) din Studiul de Fezabilitate,adoptându-se în acest sens HCL nr. 229/2017. 

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018 a fost aprobat ghidul solicitantului – condiții specifice 

de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa 

prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”; Prioritatea de 

investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice,  a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor”, Operațiunea C – ”Iluminat public”. 

Obiectivul specific al priorității de investiții 3.1 este creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează 

valori mari. Prin intermediul Operațiunii C sunt sprijinite acțiuni/activități specifice realizării de 

investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public. 

În baza Raportului de oportunitate al Administratorului public nr. 2271/01.02.2018 și a Raportului 

de specialitate al Direcției Tehnice nr. 2786/09.02.2018, a fost aprobată scrierea, depunerea și 

implementarea unui proiect prin POR 2014 - 2020, având ca obiectiv de investiții componenta de 

extindere a rețelei SIP în zonele în care este necesar, precum și dezvoltarea unui sistem inteligent 

de management prin telegestiune, respectiv activitățile/măsurile suplimentare ale variantei 4 față 

de varianta 2 din studiul de fezabilitate,adoptându-se în acest sens HCL nr. 47/28.02.2018. 

Ca urmare a răspunsului nr. 931/22.03.2018 primit de la Ministerul Finanțelor cu privire la 

necesitatea de a solicita autorizarea garantării unei finanțări rambursabile de tip credit furnizor, 

precum și atingerea plafonului maxim în ceea ce privește garantarea creditelor pentru anul 2018, 

s-a considerat oportună adoptarea soluției de scriere, depunere și implementare a unui singur 

proiect prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, conform variantei optime din studiul 

de fezabilitate, adoptându-se în acest sens HCL nr. 123/03.05.2018.  

Prin Ordin al MDRAP a fost prelungit termenul de închidere al apelului de proiecte, documentația 

tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și devizul general 

al obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în varianta revizuită, 

au fost aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 231/27.09.2018, și ulterior, în urma actualizării 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, aceștia au fost aprobați prin HCL nr. 

251/16.10.2018, hotărârea anterioară fiind revocată. 

Ca urmare a admiterii la finanțare, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială 

Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării, la data de 14.05.2020 a fost semnat 



Contractul de finanțare cu nr. 5542, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 10472 din 

14.05.2020. 

 

Conform Contractului de Finanţare, precum şi a HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea 

proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de 

proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud”, 

modificată prin HCL nr. 96 din 29.04.2020, valoarea totală necesară realizării investiției este de 

11.075.847,49 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 10.168.187,81 lei, sumele 

prevăzut a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile şi a cofinanţării 

(în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 907.659,68 lei.  

 

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea acestei investiții menite să 

îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor Municipiului Aiud și cu impact benefic asupra 

bugetului local sunt: 

→ modernizarea și eficientizarea SIP prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie 

LED; 

→ ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin 

aducerea iluminatului public la valorile cantitative și calitative din prescripțiile 

naționale și internaționale; 

→ diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a SIP cu ajutorul unui sistem inteligent de 

management prin telegestiune, prin reducerea consumului de energie electrică și 

reducerea cheltuielilor pentru mentenanța SIP; 

→ diminuarea poluării luminoase. 

 

Obiectivul general al proiectului ” Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat 

Public, în Municipiul Aiud” este reprezentat de sprijinirea eficienței energetice, a reducerii 

consumurilor energetice mari, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în sistemul de iluminat public concomitent cu creșterea confortului, siguranței 

cetățenilor și participanților la trafic pe străzile și în cartierele municipiului Aiud, asigurând 

inclusiv accesul persoanelor cu dezabilități prin implementarea unor măsuri de iluminare a 

principalelor treceri de pietoni bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului 

luminos al aparatelor de iluminat. Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu 

atingerea următoarelor obiective specifice: 

Obiectivul specific 1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al 

municipiului Aiud (SIP), pe o lungime de 72.600 ml constând în lucrări și dotări specifice, care 

includ și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, bazat pe instalarea a 2116 aparate 

(corpuri) de iluminat, ce asigură creșterea cu 19% a numărului de corpuri de iluminat din total 

SIP/municipiu, a 2116 de puncte luminoase controlate prin telegestiune, montarea a 230 de stâlpi 

noi, crearea unui sistem integrat format din 44 surse de energie regenerabilă (panouri 

fotovoltaice), 88 de acumulatori, 44 de dispozitive de control și protecție de încărcare/descărcare, 

44 de invertoare monofazice, până în anul 2022. 

Obiectivul specific 2. Scăderea cu 55% a consumului anual de energie primară în iluminat public 

la nivelul municipiului Aiud de la 1.053.549.5 kwh/an la 441.866,92 kwh/an, datorat sistemului 

modern de iluminat care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente, iar pe cale 

de consecință a valorii facturilor achitate din bugetul local de unitatea administrativ-teritorială 

pentru plata energiei, începând cu anul 2022. 

Obiectivul specific 3. Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la 

nivelul municipiului Aiud de la 228,63 echivalent tone de CO2 la 95,89 echivalent tone de CO2, 

și creșterea calității factorilor de mediu la nivel de oraș, inclusiv a stării de sănătate a populației, 

începând cu anul 2022.  

 



Perioada de implementare a proiectului este de 47 luni, respectiv între data de 01.05.2018 și 

data de 31.03.2022, aceasta cuprinzând şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte 

de semnarea Contractului de finanţare. 

 

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2020: 

 Prin HCL nr. 110/21.05.2020 și Dispoziția primarului nr. 285/03.06.2020 s-a constituit 

Unitate de Implementare a Proiectului; 

 Prin Dispoziția Primarului nr.418/17.11.2020 s-a constituit Comisie pentru derularea 

achizițiilor publice în cadrul proiectului; 

 S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate; 

 S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul cuprinzând informații despre proiect – 

cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;  

 S-au realizat panoul temporar și placa permanentă cuprinzând informații despre proiect – cu 

avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;  

 S-a finalizat achiziția de servicii privind asistența la achizițiile publice; 

 S-a finalizat procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii pentru audit financiar; 

 S-a inițiat și finalizat achiziția de management în implementarea proiectului. 

 S-a demarat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de 

sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din 

partea proiectantului pentru obiectivul de investitii și a fost desemnat prestatorul de servicii, 

urmând a fi semnat contractul de servicii pentru această achiziție; 

 S-a transmis Notificarea nr. 1 privind Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, 

respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități 

previzionate” și Graficul de rambursare 

 Întârzierile în realizarea achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, 

verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea 

proiectantului pentru obiectivul de investiții și a celor subsecvente, se datorează clarificărilor 

intervenite pe parcursul procedurii de achiziție, precum și a condițiilor speciale ale anului 

2020 datorate pandemiei COVID 19. 

 

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021: 

 S-a finalizat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de 

sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din 

partea proiectantului pentru obiectivul de investiții și a fost desemnat prestatorul de servicii, 

încheindu-se astfel contractul de servicii nr. 4436/16.02.2021 cu SC AGO PROIECT 

ENGINEERING SRL. La data de 01.04.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1 

 A fost desemnat operatorul pentru serviciul de iluminat public, sens în care au fost realizate și 

aprobate următoarele documente: 

        - Regulamentul Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din   17.09.2020 

       - Caiet de sarcini al Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din 17.09.2020 

       - Studiul de oportunitate și forma de gestiune a Serviciului de Iluminat Public aprobat prin 

HCL nr. 25 din 18.02.2021 

       - Hotărârea Consiliului Local nr.68 din 08.04.2021 prin care se aprobă administrarea 

Serviciului de iluminat public de către  Serviciul Public de Interes Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud   

       - Administratorul serviciului de iluminat detine  Licența M.D.L.P.A. – A.N.R.S.C. nr. 

5338/11.05.2021, clasa 3, pentru serviciul de iluminat public din 11.05.2021, termen de 

valabilitate 15.05.2026 

 S-a finalizat execuția documentației tehnico-economice, faza PT, de către SC AGO 

PROIECT ENGINEERING SRL. Ulterior conform instrucțiunii 82/24.08.2018 a fost 

transmis la data de 28.07.2021 Proiectul tehnic (partea scrisă) spre verificare de către OI ADR 

CENTRU iar la data de 09.09.2021 s-a obținut avizul de conformitate al PT. 



 S-a demarat achiziția de lucrări, inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție, 

încheindu-se astfel la data de 09.02.2022 contractul de lucrări nr. 4176 cu SC FLASH 

LIGHTING SERVICES SA 

 

5. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud 

 

Prin Ordin al MDRAPFE nr. 7003/04.12.2017 a fost aprobat Ghidul solicitantului – condiții 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare 

la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții – Apel dedicat 

învățământului profesional şi tehnic învățare pe tot parcursul vieții. 

 

Prin HCL nr. 338/20.12.2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în 

cadrul  Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte 

P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI, cu titlul ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, 

scopul urmărit fiind amenajarea unui spațiu adecvat desfășurării activității educaționale de profil 

tehnologic. 

 

Municipiul Aiud a contractat serviciile de elaborare a documentației tehnice faza DALI aferentă 

obiectivului de investiție menționat, care ulterior a fost necesar să fie completat cu faza SF, 

datorită necesității construirii unei scări exterioare pentru conformarea la cerințele de securitate la 

incendiu, devenind astfel Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții.  

 

Documentația tehnică Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitare și dotări 

Colegiul Tehnic Aiud”a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 14191 din 02.07.2018 

și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin HCL nr. 172 

din 09.07.2018, valoarea totală a investiției fiind de circa 16 milioane lei. 

 

Prin proiectul propus, pentru atingerea scopului investiției, sunt prevăzute următoarele lucrări de 

intervenție: 

- pentru Corpul 1 – clădire școala 9 clase – lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice prin 

termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea acoperișului atât pe partea de structură cât și pe 

partea de învelitoare, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, înlocuirea în totalitate a 

parchetului din  toate sălile de clasă, realizarea unei pardoseli din granit pe holuri și scările de 

acces,  pardoseli din gresie în grupurile sanitare, zugrăveli la pereți și tavane în sălile de clasă, 

holuri și  grupuri sanitare, placaje cu faianță în grupurile sanitare, înlocuirea tuturor ușilor cu 

altele noi din lemn stratificat, reabilitarea prin înlocuirea completă a instalațiilor electrice, sanitare 

și termice, inclusiv instalarea unei centrale noi eficiente din punct de vedere energetic și realizarea 

unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea apei calde menajere; 

- pentru Corpul 2 – clădire școala principală – zugrăveli la pereții și tavanele sălilor de clasă, a 

sălii festive, a scării de acces în pod, izolarea termică a pereților exteriori ai întregii clădiri 

inclusiv cei de la parter, a planșeul de la subsol și a celui de sub pod, înlocuirea pardoselilor 

existente din parchet de stejar în toate sălile de clasă cu parchet triplustrat cu rezistență mare la 

trafic, reabilitarea scărilor principale de acces prin îmbrăcarea lor cu plăci din granit, desfacerea 

placajelor cu lambriuri din plăci melaminate de pe pereții claselor și aplicarea de zugrăveli 

lavabile, intervenții la șarpanta imobilului, fiind semnalate degradări ale unor elemente de 

rezistența și învelitoare, înlocuirea întregului sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale. 

Corpul C2 are integrat în construcția lui, un turn situat pe latura nord-vestică a clădirii, la circa 25 

m deasupra solului, turn cu deschidere spre toate cele patru puncte cardinale. Prin această lucrare 

se încearcă punerea în evidență a acestuia și amenajarea lui astfel încât să poată fi introdus ca 

obiectiv turistic pe harta municipiului Aiud, întrucât poziționarea și altitudinea Turnului 



Colegiului poate deveni un punct de observare a panoramei Municipiului Aiud, iar faptul ca 

accesul la turn se poate realiza independent de accesul în școală, constituie un avantaj. 

- pentru Clădirea anexa socială (corpul 3) și Cabina poartă (corpul C4) – recompartimentarea, 

pentru redarea în totalitate a acestei clădiri ca spațiu de învățământ, respectiv ateliere școală, 

reabilitarea acoperișului și înlocuirea învelitorii din tabla cu învelitoare ceramică, reabilitarea 

întregului sistem de colectare a apelor pluviale, reabilitarea termica a clădirii prin anveloparea 

pereților și a planșeului de pod, realizarea unei pardoseli noi din mozaic, zugrăveli interioare la 

pereți și tavane, înlocuirea întregului sistem de încălzire,  a instalației electrice și sanitare cu 

sisteme noi eficiente. 

 

La data de 06.12.2018 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 24.985/06.12.2018 

scrisoarea cu nr. 45150/04.12.2018 primită de la ADR Centru conform căreia, proiectul 

”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud” (cod SMIS 122460), depus de către Municipiul 

Aiud în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea de investiție 

10.1, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi 

tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, a fost inclus în lista de rezervă.  

 

La data de 28.01.2020 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 2252/28.01.2020 

scrisoarea cu nr. 2969/02.01.2020 primită de la ADR Centru conform căreia, în perioada 

următoare, pentru cererea de finanțare depusă de către Municipiul Aiud în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea de investiție 10.1, Obiectiv Specific 10.2 

Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii, pentru proiectul ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud” (cod SMIS 

122460), se va demara procesul de evaluare, selecție și contractare.  

Pentru început cererea de finanțare a fost verificată din punct de vedere al conformității 

administrative și eligibilității, conform Ghidului specific aplicabil. 

 

Prin H.C.L. nr. 139 din 25 august 2020 s-a aprobat proiectul și cheltuielile aferente, în 

conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud, 

precum și documentația tehnico - economice actualizată august 2020. 

 

La data de 24.11.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 6354 din 24.11.2020, 

înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 25928 din 25.11.2020, între Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de 

Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea 

Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării.  

 

Prin H.C.L. nr. 217 din 17 decembrie 2020 s-a aprobat înființarea Unității de implementare a 

proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”.  

Tot prin aceeași hotărâre au fost aprobate și Regulamentul de organizare și funcționare și Statul de 

funcții a unității de implementare a proiectului, conform anexelor 1 și 2 la care fac parte integrantă 

din H.C.L. nr. 217 din 17 decembrie 2020. 

 

Prin Dispoziția Primarului nr. 459 din 22.12.2020, au fost nominalizate persoanele care fac parte 

din Unitatea de Implementare a Proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”. 

 

Valoarea totală a proiectului    15.915.858.86 lei 

Valoarea totală eligibilă    15.914.668,86 lei 

Finanţare nerambursabilă                                 15.596.375,48 lei 

Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului 318.293,38 lei 

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA    1.190,00 lei 

 

Obiectivul  general al proiectului 



 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul 

vieții la nivelul municipiului Aiud și aria urbană funcțională aferentă. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1.  Reabilitare infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional si tehnic și învățarea pe 

tot parcursul vieții la nivelul Colegiului Tehnic din Aiud, în 48 de luni, prin intervenții la o 

suprafață totală de 4878,22 mp, formata din Corp C1 – clădire școală 9 săli de clasă (Acd = 

1349.01 mp), Corp C2 – clădire școală principală (Acd = 3398.21 mp), Corp C3 – clădire anexa 

(Acd = 122.00 mp) si Corp C9 – cabină poartă (Acd = 7.00 mp), structurând cea mai importantă 

unitatea de învățământ tehnic din zona Aiud, cu 856 de participanți la procesul de educație, în 

scopul oferirii de facilități educaționale de înaltă calitate, creșterii șanselor de angajare aferente 

absolvenților în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu 

nevoile pieței muncii. 

2.  Asigurarea unei baze materiale de dotări moderne, printre cele mai moderne din județul Alba, 

durabile, adaptate cerințelor noilor provocări de învățare si tehnologice, accesibilizată cu facilități 

TIC, pentru: 30 de săli de clasă, 1 laborator TIC și 3 ateliere tehnice care deservesc latura practică 

și profesională a învățării la Colegiul Tehnic Aiud. 

Activități : 

Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului 

Achiziție servicii de informare si publicitate pentru obiectivul de investiție 

Achiziție servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investiție 

Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnica de calitate a 

PT si detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului 

Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție 

Achiziție lucrări 

Achiziție dotări, inclusiv active necorporale. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 67 luni, respectiv între data 01.05.2018 și data 

30.11.2023. 

 

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021: 

A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu 

operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de consultanta – Au fost achiziționate serviciile de 

consultanță privind managementul în implementarea proiectului, încheindu-se în acest sens 

contractul de servicii nr.6787/08.03.2021 cu SC Creativia Excellence SRL; Ulterior la data de 

22.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1, având în vedere faptul că începând cu data de 1 

noiembrie 2021 societatea a devenit plătitoare de TVA. 

Subactivitatea 2.2. Achiziția de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 

s-a finalizat la data de 31.08.2021, încheindu-se astfel contractul de servicii nr.25866/31.08.2021 

cu SC SPIRI COM SRL. Ulterior la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1 cu 

privire la prelungirea duratei de predare a PT, până la data de 16.11.2021. 

Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii informare si publicitate – Au fost achiziționate serviciile de 

informare și publicitate în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii 

nr.14275 din 17.05.2021, cu  SC Tipo-Rex Service SRL ;  

Subactivitatea 2.7. Achiziție servicii audit - Au fost achiziționate audit în cadrul proiectului, 

încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.7438/15.03.2021 cu SC Atta Consulting SRL. 

A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului 

(activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achizitie – În perioada de raportare, în cadrul 

acestei subactivități au fost monitorizate contractele de achiziții de servicii încheiate, ca urmare a 

finalizării procedurilor de achiziții. 

Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului – A fost realizat managementul implementării 

proiectului în perioada de raportare, de către echipa de implementare a proiectului și consultantul 

externalizat, avându-se în vedere resursele materiale, umane și încadrarea în graficul de 



implementare a proiectului, în vederea evitării întârzierilor în derularea activităților proiectului. 

De asemenea a fost întocmită Notificarea nr.1/07.05.2021 cu privire la modificarea secțiunilor din 

cererea de finanțare, respectiv:„Metodologie”„Resurse umane implicate”„Plan de achiziții” și 

„Activități previzionate”. 

A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic 

Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC 

În cadrul acestei activități a fost elaborată documentația tehnico-economică faza PT. La data de 

16.11.2021, prin procesul verbal de predare – primire nr.34991 a fost predat de către prestator – 

SC SPIRI COM SRL, documentația tehnico-economică faza PT, urmând să fie recepționată după 

verificarea acesteia.  

A7. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de 

finanțare (activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului 

Până la data prezentei au fost realizate/elaborate și s-au adunat informațiile necesare pentru 

întocmirea Raportului de progres (trimestrial) nr.1, 2, 3 și 4 în conformitate cu  Anexa 2 – 

Raportul de progres al beneficiarului și Anexa 1 a Raportului de progres. 

A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului (activități realizate după 

semnarea contractului de finanțare) 

Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate si promovare in cadrul proiectului 

Ca urmare a încheierii contractului de servicii Nr.14275 din 17.05.2021 privind informarea și 

promovarea, a fost elaborat comunicatul de presă privind începerea proiectului. Acesta a fost 

publicat pe site-ul (https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-inceperea-proiectului- reabilitare-

si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html), respectiv a fost publicată o scurtă descriere a 

proiectului pe site-ul instituției - http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16 

A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului: 

- A fost realizat Raportul de audit nr. 60/15.04.2021 pentru Cererea de rambursare nr.1; 

- A fost realizat Raportul de audit nr. 156/19.10.2021 pentru Cererea de rambursare nr.2. 

 

 

6. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței 

cu Program Prelungit nr. 2 Aiud 
 

Prin HCL nr. 337/20.12.2017 s-a aprobat scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în 

cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1 –  Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului, Apelul de proiecte P.O.R./102017/10.1a/7regiuni, Grup vulnerabil: copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, obiectivul de investiție vizat fiind ”Reabilitarea și 

extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”. 

 

G.P.P. nr. 2 Aiud a predat Municipiului Aiud documentația tehnică faza DALI (proiect nr. 

19/2014, aprobată prin HCL nr. 48/25.02.2015) și Auditul energetic aferent Grădiniței cu Program 

Prelungit nr. 2 Aiud elaborate în anul 2014 care, pentru respectarea condițiilor de eligibilitate 

POR, a fost actualizată prin introducerea unor elemente specifice de DALI, devenind Studiu de 

fezabilitate pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a 

Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”. 

 

Documentația tehnică elaborată a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 11701 din 

24.05.2018 și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin 

HCL nr. 146 din 31.05.2018, valoarea totală a investiției fiind de aproximativ 4 milioane lei. 

 

Implementarea măsurilor de eficiență energetică și realizării mansardării în unitatea de învățământ 

va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor și cadrelor didactice, pentru aceasta fiind 

propuse ca principale lucrări:  



- la nivelul parterului se propun unele modificări de spații, cum ar fi: reamenajarea unei săli 

de grupă cu destinația de sală multifuncțională ( sală pentru activități sportive pe timp ploios sau 

friguros, pentru desfășurarea unor activități educative și distractive etc.); 

- realizarea unei scări exterioare pentru evacuarea în caz de incendiu a etajelor superioare; 

- amenajarea unui spațiu (izolator) destinat copiilor la care în timpul programului apar 

probleme de sănătate;  

- etajul grădiniței va fi modificat în zona fostului birou administrativ care se transformă în 

hol de legătură a scării secundare (de evacuare) și se înființează un cabinet pentru asistenta 

medicală;  

- la mansardă se propune înființarea a două săli de grupe așezate peste cele aflate la nivelele 

inferioare și a unei săli de mese, unde copii vor putea servi masa în condiții deosebite de igienă și 

siguranță, precum și înființarea unui grup sanitar deasupra celor existente, spațiu ce va îndeplini 

toate normele igienico-sanitare în vigoare;  

- pentru eficientizarea consumului de energie, se propune anveloparea întregii clădiri 

conform recomandărilor din auditul energetic, înlocuirea ferestrelor existente cu tipuri 

performante, realizarea unui acoperiș de tip  șarpantă termoizolat, cu învelitoare din țiglă metalică 

multistrat; 

- înlocuirea în totalitate a mobilierului din grupurile sanitare existente; 

- refacerea în întregime a rețelei termice existente și înființarea instalației la mansardă;  

- înlocuirea mobilierului din sălile de grupă existente și dotarea cu mobilier nou a grupelor 

situate la mansardă; 

- înlocuirea covorului PVC pe suport textil existent din spațiile de primire de la parter și etaj 

cu parchet laminat pentru trafic intens, placarea scărilor existente și propuse cu gresie ceramică; 

- în spațiul nou de la mansardă se propune parchet laminat în sălile de grupă, sala de mese, 

spațiul de primire, vestiar și filtru și gresie pentru spațiile anexe, grupurile sanitare și scările de 

acces;  

- realizarea unui loc de joacă pentru copiii grădiniței, dotat cu aparatura modernă specifică 

acestui tip de activitate;  

- dotarea cu instalații de detecție, alarmare si stingere a incendiilor, instalații pentru 

iluminatul de securitate la incendiu, instalație de paratrăsnet;  

- demontarea și repoziționarea panourilor solare pentru producerea apei calde existente pe 

șarpanta propusă;  

- reabilitarea clădirii prin anveloparea pereților exteriori, termoizolarea  planșeului peste 

mansardă cât și a planșeului peste subsol. 

La data de 03.12.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4939, înregistrat la Municipiul 

Aiud sub nr. 25898 din 03.12.2019, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială 

Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării.  

Conform Contractului de finanțare AM/ OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 

3.933.590,54 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă. 

 

Sursele de finanțare (conform Contractului de finanțare): 

Valoarea totală a proiectului, din care:     4.014.415,30 lei 

I.1. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA     547,40 lei 

I.2. Valoarea totală eligibilă   4.013.867,90 lei 

II. Contribuția proprie, din care:  209.557,29 lei 

II.1 Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, 

  inclusiv TVA aferent   80.277,36 lei 

II.2 Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

  inclusiv TVA aferent    547,40 lei  

 III. Asistența financiară nerambursabilă solicitată:  3.933.590,54 lei 

 



Durata proiectului 59 luni.  

- Data începerii proiectului – 01.01.2018; 

- Data încheierii proiectului – 30.11.2022. 

 

Activitățile proiectului: 

A1. Activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare: 

- Subactivitatea 1.1. Identificarea necesitaților si oportunităților, precum si elaborarea si depunerea 

Cererii de finanțare; 

- Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea si însușirea documentației tehnico-economice, faza 

Studiu de Fezabilitate pentru proiect complex. 

A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum si încheierea contractelor cu 

operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

- Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 

- Subactivitatea 2.2. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții 

- Subactivitatea 2.3. Achiziție dotări si echipamente necesare investiției 

- Subactivitatea 2.4. Achiziție dirigenție de șantier 

- Subactivitatea 2.5. Achiziție servicii informare si publicitate 

- Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii audit 

A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate si managementul proiectului 

(activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

- Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție 

- Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului 

A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic (activități realizate după semnarea contractului de 

finanțare) 

- Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC 

A5. Realizarea investiției de baza (activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

- Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivul de investiții 

A6. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de șantier (activități realizate după 

semnarea contractului de finanțare) 

- Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de șantier 

A7. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de 

finanțare (activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

- Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului 

A8. Activitatea de informare, publicitate si promovare a proiectului (activități realizate după 

semnarea contractului de finanțare) 

- Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate si promovare in cadrul proiectului 

A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare) 

Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului 

 

Prin H.C.L. nr. 290 din 11.12.2019 a fost aprobată înființarea Unității de Implementare a 

Proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 

Aiud”. 

 

Prin Dispoziția primarului nr. 404 din 18.12. 2019 au fost nominalizate persoanele care fac parte 

din Unitatea de Implementare a Proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a 

Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” - Cod SMIS 2014+:120757. 

Pentru modificările de mai sus privind resursa umană implicată în implementarea proiectului s-a 

depus notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului de finanțare. Astfel au fost efectuate 

modificări privind resursele umane și actualizarea calendarului, a planului de achiziții și a 

graficului de activități. 

 

În Planul de achiziții, din cadrul cererii de finanțare aferente proiectului ”Reabilitarea și 

extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, din eroare, nu au fost 

cuprinse achizițiile serviciilor: 

- ”Consultanță în managementul proiectului”; 



- ”Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție”.  

Prin HCL nr. 27 din 20 februarie 2020, au fost asumate cheltuielile neeligibile aferente 

contractării serviciilor de mai sus.  

A fost elaborat Proiectul Tehnic și a fost avizat de către ADR Centru.  

Pentru reglementarea omisiunilor, valorile aferente serviciilor de ”Consultanță în managementul 

proiectului” și ”Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție” au 

fost incluse în devizul general aferent fazei PT. Ulterior  se va solicita modificarea contractului de 

finanțare prin act adițional. 

Prin HCL nr. 230 din 23.09.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați august 

2021, faza PT și  cheltuielile legate de proiectul ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a 

Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”. 

 

Achiziții derulate: 

 Achiziție servicii de informare și publicitate” – contract nr. 5192 din  26.02.2020 - SC 

TIPO-REX SERVICE SRL; 

 Servicii de auditare financiara pentru obiectivul de investiție – contract nr. 

9148 din 16.04.2020 -SC ATTA CONSULTING SRL; 

 Servicii de consultanță în managementul proiectului” – contract nr. 10125 din data 

08.05.2020 - S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L; 

 Servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistenta 

tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și extinderea 

prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” - contract nr. 16474 din 

data 04.08.2020 - S.C. MODERN POWER SYSTEMS S.R.L. 

 Achiziție de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 

execuție pentru obiectivul de investiții. 

Achiziții în derulare: 

 1. Achiziție de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 

execuție pentru obiectivul de investiții - Contract de servicii nr. 14937 din 19.05.2021- 

S.C. Eurointech Design SRL. 

 Au fost transmise 3 Cereri de rambursare. 

 De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 8 rapoarte trimestriale de 

progres. 

 

 

7. TITLUL PROIECTULUI: Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni 
 

Municipiul Aiud este lider de parteneriat, iar Asociația Română pentru Transparență este partener 

al proiectului  

Cod proiect: 1126063  

Data depunerii: 24.09.2018 

Identificarea sprijinului solicitat: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, 

Obiectiv Specific 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1  

CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare 

strategica si masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din 

regiunile mai puțin dezvoltate Axa Prioritara: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 

transparente 

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 

 

Obiectivul general: îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și reducerea 

birocrației pentru cetățeni, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri precum: un mecanism 

pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituțional, două 

strategii sectoriale, soluții informatice integrate, ca și prin îmbunătățirea cunoștințelor personalului 

pentru implementarea masurilor dezvoltate în proiect. 



 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT 

Primăria Municipiului Aiud prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism pentru 

fundamentarea deciziilor, precum și prin elaborarea a două politici publice în domenii prioritare la 

nivelul UAT 

Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea procesului de planificare strategica la nivelul UAT Primăria 

Municipiului Aiud prin elaborarea si aprobarea unui plan strategic instituțional (PSI) aferent anilor 

2020 – 2021, precum si a doua strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 în domeniile 

sănătate și asistență socială. 

Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației pentru 

cetățeni la nivel local, prin dezvoltarea si implementarea unui pachet de soluții informatice 

integrate de tip front-office si back-office, în vederea accesului online la serviciile gestionate 

exclusiv de UAT si digitalizarea documentelor din arhiva instituției. 

Obiectiv specific 4:Dezvoltarea abilitaților personalului din UAT Primăria Municipiului Aiud și 

instituțiile din subordinea consiliului local, pe teme specifice de interes care au legătura cu OS2.1 

si cu obiectivul general al proiectului, incluzând politici publice locale, planificare strategica, 

utilizarea sistemelor informatice dezvoltate în proiect. 

 

Având în vedere oportunitatea depunerii unei Cereri de finanțare nerambursabilă, ținând cont de 

cele mai sus menționate, de Raportul de oportunitate al Administratorului Public al Municipiului 

Aiud și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, Consiliul Local Aiud a adoptat HCL nr. 196 din 31.07.2018, prin care se aprobă 

scrierea, depunerea și implementarea în parteneriat cu un partener privat, stabilit în urma unei 

proceduri de selecție, a unui proiect în cadrul Cererii de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018).  

 

În urma derulării procedurii de selecție, partenerul privat selectat a fost Asociația Română 

pentru Transparență și potrivit reglementărilor actuale din cadrul POCA, Municipiul Aiud are 

calitatea de lider de proiect (partener 1), iar Asociația Română pentru Transparență are calitatea 

de partener (partener 2). Prin urmare, Consiliul Local Aiud a adoptat HCL nr. 223 din 

18.09.2018 prin care se aprobă scrierea, depunerea și implementarea în parteneriat cu partenerul 

privat selectat a unui proiect cu titlul ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, 

proiect depus și declarat selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014-2020.  

 

Ca urmarea a acceptării la finanțare, între MDRAP, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și U.A.T. Municipiul Aiud, în calitate 

de lider de parteneriat, s-a încheiat Contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019 pentru proiectul 

”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SIPOCA 512/MYSMIS+ 126063, 

acesta aflându-se în implementare. 

Conform Contractului de finanțare valoarea totală a proiectului este de 3.372.190,25 lei, din 

care valoarea cheltuielilor eligibile este de 3.372.190,25 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile, 

inclusiv TVA 0,00 lei.  

 

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 3.304.746,44 lei din care: 

- 2.154.198,46 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 

efectuate de liderul de parteneriat - Municipiul Aiud; 

- 1.150.547,98 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 

efectuate de partener. 

Contribuția totală a beneficiarului este de 67.443,81 lei, din care: 

- 43.963,23 lei contribuția liderului de parteneriat - Municipiul Aiud; 

- 23.480,58 lei contribuția partenerului 

 

Conform contractului de finanțare perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, 

respectiv până la data de 28 septembrie 2021. 



 

Conform Actului adițional nr 2. la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019,semnat de MDLPA 

in data de 01.07.2021, durata totală de implementare a proiectului „Administrație publică locală 

eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS 126063, s-a prelungit cu 3 luni,respectiv până în data de 28 

decembrie 2021. 

Situația pandemică care a caracterizat anul 2021, cu toate restricțiile impuse împotriva răspândirii 

virusului Sars-Cov-2, a pus în dificultate activitatea administrației publice și activitatea 

prestatorilor de servicii implicați în derularea activităților proiectului; 

Astfel au rezultat întârzieri la nivelul procedurilor de achiziții pentru elaborarea celor doua 

strategii de o importanta majoră pentru municipiul Aiud: Aiud – Zonă Urbană Funcțională și Aiud 

- Smart City. 

 

Conform Actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019, semnat de MDLPA 

în data de 24.11.2021, durata totală de implementare a proiectului „Administrație publică locală 

eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS 126063, s-a prelungit cu 6 luni, respectiv până în data de 28 

iunie 2022. 

Tot prin Actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019 au avut loc repartizarea 

valorii eligibile a Proiectului, în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează: valoarea 

totală a proiectului este de 3.372.190,25 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 

3.372.190,25 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA 0,00 lei.  

 

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 3.304.746,45 lei din care: 

- 2.256.411,88 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 

efectuate de liderul de parteneriat - Municipiul Aiud; 

- 1.048.334,57 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 

efectuate de partener. 

Contribuția totală a beneficiarului este de 67.443,80 lei, din care: 

- 46.049,22 lei contribuția liderului de parteneriat (2 %) - Municipiul Aiud; 

- 21.394,58 lei contribuția partenerului (2 %). 

 

Achiziții derulate în anul 2020: 

1. Licențe software IT pentru implementarea activităților proiectului, Lotul 1 – contract nr. 

12677. din 17.06.2020- S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.; 

2. Achiziție  licențe software IT pentru implementarea activităților proiectului, LOTUL 2  - 

contract nr. 5195 din 26.02.2020 - SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL; 

3. Servicii elaborare strategii - contract nr.  12540 din 16.06.2020 - SC RomActiv Business 

Consulting SRL. 

 

Achiziții derulate în anul 2021: 

1.  A fost demarată procedura achiziției ”Servicii elaborare strategii: Aiud – Zonă Urbană 

Funcțională și Aiud - Smart City.  

La data de 17.01.2022 a fost încheiat  Contractul de servicii cu nr. 1410 din 17.01.2022, 

între Municipiul Aiud și  SC RomActiv Business Consulting SRL având ca obiect 

”Servicii de elaborare a documentaţiilor de planificare strategică Strategie Smart City și 

Strategie pentru Zona Urbană Funcțională” , în cadrul proiectului  ”Administrație publica 

locala eficienta pentru cetățeni”, Cod SIPOCA 512, Cod proiect MySMIS 2014: 126063, 

contract de finanțare nr.333 din 28.03.2019. 

 

 

 

8. TITLUL PROIECTULUI: Educația - un pas înainte! 

  

La data de 19.06.2020 a fost semnat  Contractul de finanțare nr. 515/19.06.2020 - 

POCA/773/136003 - (CP 13/2019), pentru proiectul: „Educația - un pas înainte!”, cod SMIS 

136003, cod SIPOCA 773. 



 

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de 2.682.678,43 lei 

din care:  

a) valoare eligibilă este de 2.682.678,43 lei; 

b) valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0,00 lei. 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.280.276,66 lei; 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 348.748,20 lei; 

- cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este în cuantum de 53.653,57 lei. 

 

Perioada de implementare a Proiectului, conform Contractului de finanțare nr.515 din 19.06.2020, 

era de 18 luni, iar data de finalizare era 30.11.2021.  

 

Conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă nr.515 din 19.06.2020, semnat de beneficiar la data de 03.12.2021, 

perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni. Data de finalizare a proiectului este 

31.08.2022. 

 

Achiziții derulate în anul 2020: 

1. Furnizare materiale promoționale si servicii de organizare de evenimente,   pentru 

obiectivul de investiții – proiect, Educația - un pas înainte!”,  Cod proiect SMIS  

136003 / cod SIPOCA 773 – contract nr. 16831 din 07.08.2020 - S.C. EUROTEN 

ASSISTANCE S.R.L.; 

2. Servicii de consultanta și expertiza tehnica în domeniul digitalizării serviciilor publice 

pentru proiectul „Educația – un pas înainte!”, Cod SMIS 136003 finanțat prin 

CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației 

publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate –contract nr. 18522 din 02.09.2020- 

IOT SOLUTIONS & CONSULTING. 

 

Achiziții derulate în anul 2021: 

1. Ca urmarea derulării procedurii de atribuire licitație deschisă, online pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de furnizare ”Implementare platformă informatică 

integrată” pentru proiectul ” Educația – un pas înainte!”, Cod SMIS 136003/ cod 

SIPOCA 773 au fost încheiate două contracte pentru Lotul 1 și Lotul 2, respectiv: 

   – contract de furnizare produse și prestări servicii nr. 30854 din 11.10.2021- S.C. 

MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL privind ”Implementare platformă informatică 

integrată„ (Lot 1- Furnizare aplicație software pentru asistenta social, servicii IT 

și servicii de instruire) pentru proiectul ”Educația – un pas înainte!”, Cod SMIS 

136003;   

  – contract de furnizare produse și prestări servicii nr. 30855 din 11.10.2021- 

S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L. privind ”Implementare platformă 

informatică integrată„ (Lot 2 - Furnizare echipamente, aplicații software (poliția 

locală, gestiunea integrată a activităților consiliului local, backup și restaurare, 

antivirus pentru servere, sistem de gestiunea bazelor de date relaționale, 

virtualizare servere), servicii IT și servicii de instruire) pentru proiectul ”Educația 

– un pas înainte!”, Cod SMIS 136003. 

 

 

9. TITLUL PROIECTULUI:  Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele 

aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba 

 

Prin HCL nr. 95 din 29 .04.2020 s-a aprobat scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în 

cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public, nelansat, apel finanțat prin Administrația fondului de mediu. 



Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico - economici aferenți 

obiectivului de investiție “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale 

municipiului Aiud, județul Alba” au fost aprobați prin HCL nr. 117 din 25 iunie 2020. 

 

Cererea de finanțare pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele 

aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”a fost depusă în luna iulie 2020  

 

La data de 06.07.2021 a fost semnat Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 

205/IGES/06.07.2021, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 20273 din 06.07.2021, între 

Administrația Fondului de Mediu, în calitate de finanțator și Municipiul Aiud, Județul Alba în 

calitate de beneficiar, pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele 

aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”. 

 

Conform contractului de finanțare Autoritatea acordă Beneficiarului o finanțare nerambursabilă în 

sumă de până la 996.892,75 lei, reprezentând 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru 

realizarea proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale 

municipiului Aiud, județul Alba”. 

 

 Durata de implementarea a proiectului, conform cererii de finanțare este de 5 luni de la semnarea 

contractului de finanțare. 

 

Prin Actul adițional nr. 1 din 22.09.2021 la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 

205/IGES/06.07.2021 s-a aprobat prelungirea termenului inițial de implementare a proiectului (5 

luni) cu încă 12 luni . În acest fel, termenul total alocat pentru finalizarea în totalitate a 

implementării proiectului va fi de 17 luni.  

 

Prin Dispoziția Primarului nr. 328 din 13.07.2021 a fost constituită Unitatea de Implementare a 

Proiectului și au fost nominalizate persoanele care fac parte din Unitatea de Implementare a 

Proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului 

Aiud, județul Alba”. 

 

Prin Dispoziția Primarului nr. 421 din 20.09.2021 a fost constituită comisia de achiziții publice în 

vederea  derulării procedurilor de atribuire în cadrul proiectului de finanțare “Modernizarea 

sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” 

 

La data de 01.10.2021 a fost emis Certificatul de urbanism nr. 249 /01.10.2021 pentru proiectul 

“Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul 

Alba”. 

 

Achiziții derulate în anul 2021 

1.Servicii de proiectare, faza PT+DDE, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclisiv 

asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectul de investiție “Modernizarea sistemului 

de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba“ - Contract de 

servicii nr. 20629 din 08.07.2021- SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL; 

2.Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investitii 

“Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul 

Alba” - Contract de prestări servicii nr. 24404 din 17.08.2021- SC ALBA PROIECT 

CONSULTING SRL; 

3.Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice pentru obiectivul de investitii 

“Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul 

Alba” - Contract de prestări servicii nr. 27474 din 14.09.2021- SC ALBA PROIECT 

CONSULTING SRL; 

4.A fost demarată achiziția de lucrări aferente obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului 

de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”. La data de 



17.01.2022 a fost semnat Contractul de lucrări nr. 1409 din 17.01.2022- executant SC Flash 

Lighting Services SA. 

 

 

10. TITLUL PROIECTULUI: Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legătură,  
 

Solicitantul finanțării este ADR Centru în calitate de lider de parteneriat (ADR Centru - 

Municipiul Aiud). 

Partener: UAT MUNICIPIUL AIUD 

 

La data de 05.10.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru 

proiectul cod SMIS 143410, cu titlul “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră 

de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătura”, proiect depus de ADR 

Centru în parteneriat cu 19 parteneri selectați la nivelul Regiunii Centru. 

 

Scopul proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” este acela de a elabora documentația tehnico – 

economică necesară proiectelor de investiții în domeniul/domeniile  mobilitate urbană, 

regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse 

la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: ”Reabilitare zona centrală 

protejata, municipiul Aiud, județul Alba”. 

 

Prin HCL nr. 165 din 25 septembrie 2020 s-a aprobat Acordul de parteneriat nr. 

33245/21.09.2021, conform căruia, valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener, din valoarea 

totală eligibilă a proiectului, este prezentată în cele ce urmează: 

-  Lider de parteneriat ADR Centru        644,109.20 lei; 

- Partener 2 UAT Municipiul Aiud    857,157.00 lei, (reprezentând 98% din valoarea estimată a 

serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico - economice). 

 

Conform Acordului de parteneriat nr. 33245/07.10.2021 revizuit, aprobat prin HCL nr. 266 din 

21.10.2021, valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener, din valoarea totală eligibilă a 

proiectului, este prezentată în cele ce urmează: 

-  Lider de parteneriat ADR Centru        644.060,91 lei; 

- Partener 2 UAT Municipiul Aiud    874.650,00 lei, (reprezentând 98% din valoarea estimată a 

serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico - economice). 

 

În perioada 01.08.2020 – 31.12.2021, Primăria Aiud a derulat următoarele activități pentru 

elaborarea documentațiilor tehnico-economice care fac obiectul prezentului proiect: 



- Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția Serviciilor de elaborare şi actualizare de 

studii, de actualizare documentaţii tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC şi POE pentru 

obiectivul de investiţie "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, judeţul Alba"; 

- Elaborarea documentației de atribuire a Serviciilor de elaborare şi actualizare de studii, de 

actualizare documentaţii tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC şi POE pentru obiectivul 

de investiţie "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, judeţul Alba"; 

- Elaborarea anunțului de participare publicat în JOUE cu nr.  CN1031523/03.06.2021; 

- Derularea procesului de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de Servicii de elaborare 

şi actualizare de studii, de actualizare documentaţii tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare 

DTAC şi POE pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul 

Aiud, judeţul Alba"; 

- Finalizarea achiziției Serviciilor de elaborare şi actualizare de studii, de actualizare 

documentaţii tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC şi POE pentru obiectivul de 

investiţie "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, judeţul Alba" prin încheierea 

contractului de servicii nr. 25865 din data 31.08.2021; 

- Monitorizarea derulării contractului de Servicii de elaborare şi actualizare de studii, de 

actualizare documentaţii tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC şi POE pentru obiectivul 

de investiţie "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, judeţul Alba", prin acțiuni 

precum: organizarea de întâlniri cu prestatorul serviciilor, menținerea contactului permanent cu 

prestatorul serviciilor, în vederea derulării corespunzătoare și conform graficului a contractului de 

servicii, etc., 

- Prelungirea duratei contractului de Servicii de elaborare şi actualizare de studii, de 

actualizare documentaţii tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC şi POE pentru obiectivul 

de investiţie "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, judeţul Alba" cu trei luni prin 

încheierea actului adițional nr.1 din 25.11.2021 la contractul de achiziție publică nr. 25865 din 

data 31.08.2021, astfel încât termenul de predare a documentațiilor este 07.03.2022. 

- Achiziția Serviciilor privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor 

de Execuţie pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, 

judeţ Alba" este în etapa de pregătire a documentației de atribuire. 

 

 

11. Construcții Grădinițe Regiunea Centru - Grădiniță Program Normal Municipiul 

Aiud, județ Alba 

 

Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii (PRET) este un proiect național cofinanțat de 

Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și are ca scop principal 

îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional și de a răspunde nevoilor concrete ale 

copiilor prin asigurarea unor spații de studiu adecvate, care să favorizeze atingerea potențialului 

maxim al fiecărui copil, în conformitate cu standardele educaționale internaționale. În cadrul 

acestui proiect este urmărită înființarea și reabilitarea grădinițelor, dezvoltarea infrastructurii, 

consolidarea grădinițelor afectate de deteriorări ale structurii de bază, reabilitarea grădinițelor 

lipsite de resurse, inclusiv extinderea spațiului existent, lucrări minore de reabilitare (electricitate, 

zugrăveli ș.a.). 

 

În cadrul acestui proiect, Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor 

pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (U.M.P.M.R.S.U.) a identificat ca obiectiv 

Grădinița cu Program Normal din Municipiul Aiud, str. Unirii, nr. 10. 

Ca urmare a deschiderii unui apelul de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 

– Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 



sistemului, M.E.N. - U.M.P.M.R.S.U. a depus Cererea de finanțare cod SMIS 125151 pentru 

proiectul ”Construcții Grădinițe Regiunea Centru”, în cadrul căruia se regăsește și obiectivul 

”Grădiniță Program Normal Municipiul Aiud, județ Alba”. 

 

Având în vedere că Municipiul Aiud deține dreptul de proprietate asupra imobilului menționat 

mai sus, iar obiectivul Grădinița cu Program Normal - construcție nouă cu 4 săli de grupă, 

beneficiază de fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul local, Municipiul Aiud va avea 

calitatea de partener. 

 

Prin H.C.L. nr. 217 din 30 august 2018 s-a aprobat proiectul „Construcții grădinițe regiunea 

centru” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în 

educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de 

proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.  

Tot prin aceeași hotărâre s-a aprobat Acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Municipiul Aiud – partener, în vederea 

implementării în comun a proiectului „Construcții grădinițe regiunea centru” – cod MySMIS 

125151. 

 

Roluri şi responsabilităţi, conform Acordului de parteneriat 

Lider de parteneriat 

- Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului, Studii de teren, Proiectare şi inginerie, Asistenţă tehnică din partea proiectantului, 

Dirigenție de șantier, Construcţii şi instalaţii, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu si fără montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de şantier - lucrări de 

construcţii şi instalaţii, Comisioane, cote si taxe, Diverse şi neprevăzute, Amenajări pentru 

protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor, 

Organizare de şantier – conexe, Activități de achiziții,  

- Activități de Management al proiectului, 

- Activități de informare și publicitate 

Partener (Municipiul Aiud) 

- Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului, Studii de teren, Proiectare şi inginerie, Asistenţă tehnică din partea proiectantului, 

Dirigenție de șantier, Construcţii şi instalaţii, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu si fără montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de şantier - lucrări de 

construcţii şi instalaţii, Comisioane, cote si taxe, Diverse şi neprevăzute, Amenajări pentru 

protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor, 

Organizare de şantier – conexe, Activități de achiziții,  

- Activități de Management al proiectului, 

- Activități de informare și publicitate 

 

Valoarea totală a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 2.504.448,4 

lei. 

 

Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Lider de parteneriat  

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. 

Aiud, județ Alba este de 2087443,46 lei 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal 

mun. Aiud, județ Alba este de 271367,65 lei, reprezentând 13%  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program 

normal mun. Aiud, județ Alba este de 0 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, 

județ Alba este de 271.367,65 lei, reprezentând 10,84 % din 2.504.448,4 lei 



Partener (Municipiul Aiud) 

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. 

Aiud, județ Alba este de 417.004,94 lei 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal 

mun. Aiud, județ Alba este de 8.340,1 lei, reprezentând 2 %  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program 

normal mun. Aiud, județ Alba este de 0 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, 

județ Alba este de 8340,1 lei, reprezentând 0,33 % din 2.504.448,4 lei 

 

Perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare încheiat de MEN 

este de 120 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023. 

 

La data de 29.08.2019 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 17345/29.08.2019 

Contractul de finanțare prin POR 2014-2020, nr. 3620 din 19.12.2018, pentru proiectul cu titlul 

”Construcții Grădinițe Regiunea Centru”, cod SMIS 2014+: 125151, din care face parte și 

obiectivul ”Grădiniță program normal municipiul Aiud, județul Alba”. 

 

Prin Dispoziția primarului nr. 375 din 15 11 2019 au fost nominalizate persoanele în relația cu 

activitatea proiectului ”Construcții Grădinițe Regiunea Centru”, cod SMIS 2014+: 125151, din 

care face parte și obiectivul ”Grădiniță program normal municipiul Aiud, județul Alba”. 

 

La data de 18.03.2020 a fot emisă Autorizația de construire nr 28/18.03.2020. 

În prezent se derulează lucrările de consturire coordonate de M.E.C.. 

 

 

12. „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - 

RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - GEOGEL - MĂCĂREŞTI - BÂRLEŞTI - IZBITA - 

COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)” 

 

În ședința extraordinară din 09.01.2017 s-au adoptat: 

- HCL nr. 2/09.01.2017 prin care s-a aprobat Acordul de parteneriat încheiat între UAT Județul 

Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, 

UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - 

partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “Modernizare drum județean DJ 

107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 

2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte POR 

2016/6/6.1/1/2; 

- HCL nr. 3/09.01.2017 prin care s-a aprobat documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 

I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul 

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

Conform Anexei 3 la HCL nr. 3/09.01.2017 valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 

188.150.369,29 lei, echivalent 41.651.990,39 euro, din care C+M (inclusiv TVA) este de 

163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro. 

Acordul de parteneriat aprobat prin HCL 2/09.01.2017 a fost semnat electronic de către primarul 

Municipiului Aiud în data de 11.01.2017 și retransmis în aceeași dată Consiliului Județean Alba în 

vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2.  

 



În data de 12.01.2017 a fost redepus la finanțare proiectul: „MODERNIZARE DRUM 

JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - GEOGEL - 

MĂCĂREŞTI - BÂRLEŞTI - IZBITA - COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)”  

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 108707 

Data depunerii: 12.01.2017 

Valoare totală proiect: 188,150,369.29 lei 

Eligibil proiect: 187,743,238.12 lei 

 Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 

 Moneda: lei 

 Curs de schimb: 4.5172 lei/euro 

 Dată curs de schimb: 03.01.2017  

 

Obiective: 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale 

și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza prin modernizarea 

drumului Judetean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rimet - Brădești – Geogel – 

Macaresti – Birlesti Catun – Cojocani – Valea Barnii – Birlesti – Mogoș - Valea Alba – Ciuculesti 

– Bucium – Izbita – Coleseni – Bucium Sat – DN74 (Cerbu), în conformitate cu practicile și 

politicile Uniunii Europene și în contextul Axei Prioritare 6 a Programului Operațional Regional. 

Drumul județean 107 I va contribui, pe termen mediu, la facilitarea deplasării populației și 

mărfurilor în zona deservită direct de drum, dar și accesul direct la rețeaua TEN-T de bază, la 

facilitarea accesului populației la servicii publice de educație, sănătate, transport, telecomunicații, 

intervenții în situații de urgență, la revitalizarea activităților socio-economice, inclusiv a 

turismului, la creșterea mobilității forței de muncă și crearea de noi oportunități de locuri de 

muncă, determinând o dezvoltare durabilă a zonei. 

Obiectiv specific 1- Modernizarea a 78,420 km de drum județean pe tronsonul 0+000 km – 

78+420 km al DJ 107I. Modernizarea DJ 107I pe distanta de 78,420 km, situat pe teritoriul a 5 

UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT Comuna Mogoș, 

UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) va contribui la creșterea gradului de accesibilitate a 

acestor zone (urbane si rurale) la rețeaua TEN-T de baza, contribuind astfel la atingerea 

obiectivului general al proiectului.  

Obiectiv specific 2 - Deservirea unui număr de 29.756 de locuitori de către drumul județean DJ 

107 I modernizat, care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Populația de 29.756 de locuitori 

aflați pe teritoriul celor 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna 

Râmeț, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) traversate de DJ 107I 

va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, oferit de modernizarea drumului 

județean menționat.  

Rezultate: 
- Lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate - 6.7 km 

- Suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate - 12,610 mp 

- Stații transport public și alveole construite/modernizate – 21 

- Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației (parapeți de protecție – 

27,545 m.l., semnalistică verticală – 446 buc., semnalistică cu avertizare luminoasă pentru 

treceri de pietoni – 21 buc., borne kilometrice - 79 buc., borne hectometrice - 706 buc.) 

- 16 poduri reabilitate/construite. 

 

Activități: 

Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 

I.1. Pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesară proiectului de investiţii; 

I.2. Obţinerea avizelor, autorizaţiilor, alte documente; 

I.3. Elaborarea cererii de finanţare; 

Activităţi propuse și realizate (parțial) după depunerea cererii de finanţare: 

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea observaţiilor rezultate 

în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în termenul indicat de către Organismul 

Intermediar; 



II.3. Încheierea contractului de finanţare 

II.4. Elaborarea PT; 

II.5. Managementul proiectului: desemnarea echipei de implementare a proiectului; asigurarea 

managementului proiectului; asigurarea corespondenţei cu Organismul Intermediar/ Autoritatea de 

Management; colaborarea intre parteneri. 

II.6. Organizarea achiziţiilor publice; 

II.7. Managementul execuţiei investiţiei şi administrarea contractului de execuţie; 

II.8. Execuţia lucrărilor; 

II.9. Execuţia lucrărilor de deviere rețele electrice; 

II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi; 

II.11. Asistenţă tehnică proiectant; 

II.12. Recepţia lucrărilor; 

II.13. Activitatea de informare și publicitate;  

II.14. Auditarea proiectului; 

II.15. Monitorizare şi raportare - întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale; 

II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului; 

II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale.  

 

Prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 s-a aprobat proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 

I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani 

– Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – 

Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte 

nr. POR 2016/6/6.1/2, acordul de parteneriat nr. 412 din 09.01.2017 şi cheltuielile legate de 

proiect. 

 

UAT Județul Alba are calitatea de Lider de proiect (Partener 1), iar UAT Municipiul Aiud 

are calitatea de Partener 2. 

Prin urmare cofinanţarea proiectului este asigurată de către Consiliul Judeţean Alba (Partener 1), 

şi Municipiului Aiud (Partener 2), iar valorile contribuțiilor partenerilor, menționate în acordul de 

parteneriat aprobat prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017, sunt: 

- Lider de parteneriat (Partener 1) - Consiliul Judeţean Alba: 

- Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile :  3.499.646,52 lei - 1,86% 

- Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:  405.772,48 lei - 99,67% 

- Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 3.905.419,00 lei - 2,08%  

- Partener 2 - Municipiul Aiud: 

- Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile :  255.218,24 lei - 0,14%  

- Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:  1.358,69 lei - 0,33%  

- Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 256.576,93 lei - 0,14% 

 

Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – 

Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, redepus în cadrul 

apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2 a fost acceptat la finanțare. 

Contractul de finanțare a fost înregistrat cu nr.139/28.06.2017. 

 

Până la sfârșitul anului 2021 nu au fost efectuate cheltuieli pentru acest proiect din bugetul local al 

Municipiului Aiud, deoarece documentația tehnică și avizele necesare au fost achitate de către 

Consiliul Judetean Alba în calitate de lider de parteneriat (Partener 1). 

 

 

 



13. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului 

Municipal Aiud 

 

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 4501 din 11.04.2018 a fost aprobat Ghidul solicitantului  - Condiții 

specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 

REGIUNI, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 

investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. 

Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul reabilitarea/modernizarea /extinderea/dotarea 

infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raționalizarea spitalelor 

mici, ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală 

primară a persoanelor sărace şi celor din zonele cu acces redus. 

În contextul celor prezentate și în baza Raportului de oportunitate al Administratorului public al 

UAT Municipiul Aiud și a Raportului de specialitate al Direcției Tehnice, a fost adoptată HCL 

nr. 124/03.05.2018 privind scrierea, depunerea și implementarea, în cadrul POR 2014-2020, a 

unui proiect cu titlul ”Reabilitare/modernizare/extindere/dotare infrastructura ambulatoriu – Spital 

Municipal Aiud” 

Spitalul Municipal Aiud a achiziționat documentația tehnică faza DALI pentru obiectivul de 

investiție ”Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud”. Prin 

Decizie a Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud s-a aprobat depunerea de 

către Municipiul Aiud a cererii de finanțare aferentă proiectului în cadrul apelului de proiecte 

P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni și predarea către Municipiul Aiud a documentației tehnice 

(DALI), aferentă obiectivului de investiție”Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului 

Municipal Aiud”. 

Documentația tehnică faza (DALI) aferentă obiectivului de investiție,elaborată de către SC Green 

Business SRL (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018), recepționată de către Spitalul Municipal Aiud și 

predată Municipiului Aiud, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobați 

prin HCL nr. 250/16.10.2018 

Obiectul proiectului îl constituie reabilitarea din punct de vedere energetic a corpului A – 

Ambulatoriu, modernizarea acestuia, rezolvarea disfuncționalităților clădirii și echiparea acestuia 

cu echipamente și mobilier medical. 

Principalele lucrări propuse prin documentația tehnică faza DALI (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018) 

sunt următoarelor: 

• Reabilitarea energetică a clădirii Ambulatoriului, însemnând: 

→ Izolarea termică a părții opace a clădirilor, inclusiv a soclului; 

→ Înlocuirea tâmplăriei exterioare, ce nu mai corespunde normelor actuale; 

→ Termoizolare intrados peste subsol tehnic; 

→ Termoizolare planșeu peste ultimul nivel; 

→ Înlocuirea învelitorii și a sistemului de jgheaburi și burlane; 

→ Înlocuirea instalației de apă rece și apă caldă; 

→ Înlocuirea instalației de încălzire; 

→ Modernizarea instalației electrice, si schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de 

iluminat eficiente energetic; 

→ Montarea unor surse alternative de energie (dacă este posibil). 

• Modernizarea clădirii prin schimbarea finisajelor interioare; 



• Reorganizarea interioară a unor spații aferente ambulatoriului pentru rezolvarea  

disfuncționalităților semnalate de beneficiar sau găsite în teren; 

• Extinderea clădirii Ambulatoriu cu un corp de clădire care o să creeze un nou acces și să 

conțină un ascensor pe întreaga înălțime a ambulatoriului și cu un corp de clădire care să 

conțină zona de radiografie-radioscopie; 

• Echipare cu echipamente medicale și mobilier medical. 

Valoarea preconizată a investiției este, conform devizului general, de peste 10 milioane lei. 

Proiectul se află în faza de evaluare, urmând ca în anul 2022 acest proces să se finalizeze. 

 

 

14. TITLUL PROIECTULUI: Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul 

Alba 

 

U.A.T. Municipiul Aiud prin adresa nr. 13261/01.07.2019 a solicitat includerea în Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul ”Complexuri sportive” a 

obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă Tip 1, Zona Tudor Vladimirescu, Municipiul 

Aiud, județul Alba”. 

 

Prin adresa 5768/19.06.2020, comunicată UAT – Municipiul Aiud sub nr. 13.026/22.06.2020, 

Compania Națională de Investiții - ”C.N.I.” S.A. București comunică Municipiului Aiud, 

introducerea în Lista de sinteză a subprogramului ”Complexuri sportive” aprobată prin Ordin 

M.L.P.D.A. nr 2461/12.06.2020 a obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă Tip 1, 

Municipiul Aiud, județul Alba”. 

 

Astfel a fost adoptată HCL nr. 119 din 25.06.2020 privind acordarea dreptului de folosință 

gratuită și predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului terenului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire bază sportivă Tip 1, 

Municipiul Aiud, județul Alba - Zona Tudor Vladimirescu. 

 

Ulterior prin H.C.L. nr.138 din 23 iulie 2020 s-a aprobat modificarea titlului și art. 1 din H.C.L. 

nr.119 din 25.06.2020 privind acordarea dreptului de folosință gratuită și predarea către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” 

S.A., a amplasamentului terenului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii ”Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba - Zona Tudor 

Vladimirescu”. 

 

Astfel, titlul obiectivului de investiții este ”Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, 

județul Alba”. 

 

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare și a obținut avizele pentru faza DTAC. 

Baza sportiva va cuprinde: 

- Teren pentru fotbal - dimensiunile suprafeței utile de 75,50 x 117,00 m;  



- Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei si tenis - dimensiunile suprafeței 

utile de 25,00 x 44,00 m; 

- Clădire pentru vestiare - parter + 1etaj partial si va avea dimensiunile 10,80 x 36,30 m, 

cu înălțimea la atic de 7,05 m. Suprafața construită a clădirii va fi de 395,88 mp, cea desfășurata 

va fi de 520,96 mp;  

  - Cabina de poartă  - cu dimensiunile 2,70 x 2,70 m; 

  - Parcare  pentru 55 de autoturisme – din care 4 pentru persoane cu dizabilitati locomotorii  

și pentru 2 autocare. 

  - Alei pietonale 

  - Spatii verzi 

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare și a obținut avizele pentru faza DTAC. 

 

 

15. TITLUL PROIECTULUI: Construire Bazin de înot didactic și agrement, localitatea 

Aiud, str. Ostașilor nr.16, județul Alba 

 

Municipiului Aiud prin adresa nr. 6612/05.03.2021, a solicitat includerea in Programului Național 

de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Bazine de înot" a investiției ”Bazin 

didactic de înot, Municipiul Aiud, Județul Alba”. 

 

Prin adresa nr. 34358/07.08.2021, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 23631/09.08.2021, 

Compania Națională de Investiții - ”C.N.I.” S.A. a comunicat necesitatea parcurgerii etapei a doua 

în vederea promovării obiectivului de investiții menționat. 

În vederea promovării în etapa a doua a obiectivului de investiții Proiect Tip - ”Construire Bazin 

de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, judeţul Alba” a fost adoptată H.C.L. nr. 263 din 

21 octombrie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului terenului 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect Tip - ”Construire 

bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba. 

 

 De asemenea, au fost transmise la CNI documentele solicitate, după cum urmează: 

- Certificatul de Urbanism nr. 264 din 12.10.2021, împreună cu anexele acestuia; 

- Planul de încadrare în zona și extras de plan cadastral;  

- Extrasul de Carte funciară nr. 95910 Aiud din 27.09.2021, Plan de Amplasare și 

Delimitare pentru terenul aferent; 

- Studiul Geotehnic întocmit conform prevederilor legala în domeniu – nr. 1743/2021 

realizat de S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L. cu Referat de verificare la cerința Af 

nr. 1859/2021; 

- Procesul verbal recepție Plan Topografic – OCPI nr. 1751/2021; 

- Planul topografic cu viza OCPI nr. 32613/2021; 

- Acorduri/avize de principiu. 

 

Ulterior la solicitarea CNI a fost adoptată HCL nr. 20 din 20.01.2022 pentru 2modificarea titlului 

și a Art. 1 din  HCL nr. 263 din 21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului terenului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

”Construire Bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba”. Astfel, noul titlu 

al obiectivului de investiții, conform HCL nr. 20 din 20.01.2022, este: ”Construire Bazin de înot 

didactic și agrement, Localitatea  Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D,  județul Alba”. 

 

Ansamblul pentru bazinul de înot va cuprinde: 

- Clădirea pentru bazin; 

     - Alei pietonale; 

     - Alei carosabile și parcare; 



     - Spații verzi. 

 

Caracteristici construcție propusă: 

  - Regim de înălțime – S parțial+P+1E; 

- Suprafață teren: 4.884mp; 

- Suprafața construită –1.289,13mp; 

- Suprafața desfășurată cu subsol–2.499,78mp; 

- Suprafață utilă -1.915,41mp. 

 

 

 

16. TITLUL PROIECTULUI: Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, 

Judeţul Alba 

 

Municipiul Aiud a transmis la C.N.I. solicitarea nr. 16099/31.05.2021, privind includerea în 

Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Unități și 

instituții de învățământ de stat" a investiției ”Construire și dotare creșă – Municipiul Aiud, Județul 

Alba”. 

 

Prin adresa nr. 37795/27.08.2021, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 25714/30.08.2021, 

Compania Națională de Investiții - ”C.N.I.” S.A. comunică aprobarea introducerii în Lista de 

sinteză a subprogramului ”Unități și instituții de învățământ de stat” aprobată prin Ordin 

M.D.L.P.A. nr 1207/26.08.2021 a obiectivului de investiții ”Construire creșă mică – Municipiul 

Aiud, județul Alba”. 

 

Inițial amplasamentul ales pentru acest obiectiv de investiție era cel situat în Municipiul Aiud, 

Localitatea Aiudul de Sus, str. Gheorghe Lazăr, nr. 20, județul Alba. 

Ulterior a fost identificat ca și amplasament optim pentru obiectivul de investiții propus cel situat 

administrativ în Municipiul Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D, județul Alba, aflat în proprietatea 

Municipiului Aiud – domeniul public, în suprafață de 4.484,00 mp, nr. cad. 1178/2, identificat 

potrivit C.F. nr. 95909 Aiud. 

 

Astfel, a fost adoptată HCL nr. 238 din 06.10.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului terenului situat în Municipiul Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire creșa mică - Municipiul 

Aiud”. 

 

Ca urmare a solicitării C.N.I. din data de 26.10.2021, referitor la obiectivul de investiţii menționat, 

a fost adoptată HCL nr. 271 din 27.10.2021 privind modificarea titlului și completarea  HCL nr. 

238 din 06.10.2021.  

 

Titlul obiectivului de investiții, conform HCL nr. 271 din 27.10.2021, este: Construire Creșa 

Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Judeţul Alba” .   

 

Descrierea proiectului conform documentației tehnice „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA 

MICA” 

Se propune construirea unei creșe pentru 40 copii. Construcția va avea regimul de înălțime parter, 

separata în 3 nuclee funcționale după cum urmează: nucleul administrativ (zona de acces), nucleul 

de copii si nucleul tehnico-gospodăresc.  

 

Construcția propusă are următoarele dimensiuni: lățime 34.10 m și o lungime totală de 47.90m.  

Înălțimea maximă a acoperișurilor înclinate este de 7.75m de la CTA. 

Arie construită [mp] 1244.68 mp. 

Arie desfășurată [mp] 1244.68 mp. 



Accesele în clădire sunt separate pentru copii si personal.  

Construcția este configurată pentru accesul și utilizarea acesteia de către persoanele cu 

dizabiltati – rampa acces, grupuri sanitare, coridoare, etc., configurate corespunzător. 

Terenul va fi amenajat cu spatii verzi si locuri de joaca. 

Clădirea va fi prevăzută atât cu panouri fotovoltaice cât și cu panouri solare. 

Imobilul pentru învățământ antepreșcolar, cu regim de înălțime P., este configurat după cum 

urmează: 

 

Accesul pentru grupele pentru antepreșcolari se realizează la nivelul parterului pe latura scurtă a 

terenului, prin nucleul administrativ. Funcțiunea de creșă prevede următoarele spații: 4 

dormitoare, 2 camere de joacă, prevăzute cu vestiar filtru și grupuri sanitare, grup sanitar persoane 

cu dizabilități, zona de primire, cabinet medical cu izolator, zona administrativă și nucleul 

tehnico-gospodăresc. 

 

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare, a obținut și a transmis la CNI acordurile/ avizele de 

principiu la faza D.T.A.C. 

 

 

În anul 2021, au fost depuse 4 cereri de finanțare, în cadrul Programului Național de 

Investiții ”Anghel Saligny”, după cum urmează: 

 

1. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul 

Aiud 

 

Prin HCL nr. 202 din 19 august 2021 s-a aprobat documentația tehnică si  indicatorii tehnico – 

economici pentru proiectul de investiții  „Modernizare strada George  Coșbuc din Municipiul 

Aiud”.  

 

Ulterior a fost adoptată HCL nr. 269 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, 

a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul 

„Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud”, în vederea depunerii în cadrul 

Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

Astfel, Municipiul Aiud a depus în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

cererea de finanțare nr. 32822/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 

George  Coșbuc din Municipiul Aiud”.  

Amplasament: Strada George Coșbuc din Municipiul Aiud, UAT Municipiul Aiud 

Durata de implementare a obiectivului de investiţii (luni): 24 luni 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 4.003.461,69 lei (cu TVA) 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat:    3.856.853,69 lei (cu TVA) 

Valoarea finanţată de la bugetul local:           146.608,00 lei (cu TVA) 

Rezumatul obiectivului de investiții: 

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităţilor;  

- clasă tehnică: IV 

- lungime drum: 488 metri 

- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi; 

- trotuare; 

- locurile de parcare, oprire şi staţionare. 

  

2. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud 



 

Prin HCL nr. 174 din 22 iulie 2021 s-a aprobat documentația tehnică si indicatorii tehnico – 

economici pentru proiectul de investiții  „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”.  

 

Ulterior a fost adoptată HCL nr. 270 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, 

a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul 

„Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”, în vederea depunerii în cadrul Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

Astfel, Municipiul Aiud a depus în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

cererea de finanțare nr. 32823/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 

Herja din Municipiul Aiud”.  

Amplasament: Strada Herja din Municipiul Aiud, UAT Municipiul Aiud 

Durata de implementare a obiectivului de investiţii (luni): 24 luni 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii:  4.766.413,18 lei (cu TVA) 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat:    4.620.995,18 lei (cu TVA) 

Valoarea finanţată de la bugetul local:           145.418,00 lei (cu TVA) 

Rezumatul obiectivului de investiții: 

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităţilor;  

- clasă tehnică: IV 

- lungime drum: 3.135  metri 

- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi; 

- locurile de parcare, oprire şi staţionare. 

 

 

3. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - 

Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord  

 

Consiliul Local Aiud a adoptat Hotărârea nr. 267 din 27 octombrie 2021privind aprobarea cererii 

de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea 

de Nord”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

 

Astfel, Municipiul Aiud a depus cererea de finanțare nr. 32820/28.10.2021 pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud 

– Partea de Nord” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.  

Amplasament: Străzile: Țiglăriei, Nicolae Bălcescu, Viilor, Zorilor, Plugarilor, Livezii, Fîntînele, 

Păltiniș din Municipiul Aiud, situate la Nord față de DJ107I, UAT Municipiul Aiud. 

Durata de implementare a obiectivului de investiţii (luni): 36 luni 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii:  10.465.108,51 lei (cu TVA) 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat:    10.035.368,46 lei (cu TVA) 

Valoarea finanţată de la bugetul local:             429.740,05 lei (cu TVA)         

 Rezumatul obiectivului de investiții: 

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităţilor;  

- clasă tehnică: IV 

- lungime drum: 3.605  metri 

- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi; 

- trotuare; 

- locurile de parcare, oprire şi staţionare. 

 

 

 

 

 



4.   TITLUL PROIECTULUI: Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - 

Transalpina de Apuseni-Municipiul Aiud – Partea de Sud 

 

Consiliul Local Aiud a adoptat Hotărârea nr. 268 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii 

de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea 

de Sud”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

 

Astfel, Municipiul Aiud a depus cererea de finanțare nr. 32821/28.10.2021 pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni-Municipiul Aiud 

– Partea de Sud” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.  

Amplasament: Străzile: Gheorghe Lazăr, Valea Aiudului din Municipiul Aiud, situate la Sud 

față de DJ107I, UAT Municipiul Aiud. 

Durata de implementare a obiectivului de investiţii (luni): 36 luni 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 10.194.888,38 lei (cu TVA) 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat:     9.817.461,19 lei (cu TVA) 

Valoarea finanţată de la bugetul local:            377.427,19 lei (cu TVA) 

Rezumatul obiectivului de investiții: 

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităţilor;  

- clasă tehnică: IV 

- lungime drum: 3.443  metri 

- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi; 

- trotuare; 

- locurile de parcare, oprire şi staţionare. 

 

De asemenea mai exista doua proiecte depuse in anul 2020 aflate în faza de evaluare: 

 

”Dotări TIC pentru un învățământ modern” - Componentă 1 - Apel : 

POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunătățirea conținutului digital şi a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură, Cod 

proiect:144102, rolul Municipiul Aiud în proiect - lider; 

 

”Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Aiud în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020” 

 - Componentă 1 - Apel : POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  

Cod proiect:145278, rolul Municipiul Aiud în proiect - lider; 

 

 

Situația actualizată centralizată a proiectelor depuse spre finanțare se prezintă astfel: 

 

TITLU 

PROIECT 

OBIECTIV 

PROIECT 

CALITATEA 

MUNICIPIULUI 

AIUD ÎN 

PROIECT 

VALOARE 

PROIECT 

Stadiu 

proiect 

Eco agrement 

Aiud – zone de 

agrement 

Avram Iancu si 

Ecaterina 

Varga 

Înființarea a două 

zone de 

agrement: Avram 

Iancu și 

Ecaterina Varga 

Beneficiar 6.870.194,23    implementare 



Respect pentru 

bunicii 

comunității 

aiudene 

Reabilitarea a 

două clădiri și 

înființarea a trei 

servicii sociale la 

nivel de 

comunitate 

Beneficiar 3.692.022,75 implementare 

Transport 

public ecologic 

în municipiul 

Aiud 

Transport public 

ecologic în 

municipiul Aiud Beneficiar 61.919.006,01 implementare 

Reabilitarea 

sistemului de 

iluminat public 

în municipiul 

Aiud 

Reabilitarea 

sistemului de 

iluminat public 

în municipiul 

Aiud 

Beneficiar 11.075.847,49 implementare 

Reabilitare și 

dotare Colegiu 

Tehnic Aiud 

Reabilitare și 

dotare Liceul 

Tehnologic Aiud Beneficiar 15.915.858,86 implementare 

Reabilitare și 

extindere prin 

mansardare 

Grădinița cu 

program 

prelungit nr. 2 

Aiud  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

antepreșcolare - 

un viitor mai bun 

pentru copiii 

noștri GPP nr. 2 

Aiud 

Beneficiar 4.014.415,30 implementare 

Administrație 

publică locală 

eficientă pentru 

cetățeni 

Implementarea 

unor soluții 

informatice 

integrate la 

nivelul 

administrației 

publice locale 

Beneficiar 3.372.190,25 implementare 

Educația - un 

pas înainte! 

Introducerea de 

sisteme si 

standarde 

comune in 

administratia 

publica locala 

Beneficiar 2.682.678,43 implementare 

Modernizarea 

sistemului de 

iluminat stradal 

în satele 

aparținătoare 

ale 

municipiului 

Aiud, județul 

Alba 

Modernizarea 

sistemului de 

iluminat stradal 

în satele 

aparținătoare ale 

municipiului 

Aiud, județul 

Alba 

Beneficiar 2.408.369,60 implementare 



Sprijin la 

nivelul 

Regiunii 

Centru pentru 

pregătirea de 

proiecte 

finanțate din 

perioada de 

programare 

2021-2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbană, 

regenerare 

urbană, centre 

de 

agrement/baze 

turistice (tabere 

școlare), 

infrastructură și 

servicii publice 

de turism, 

inclusiv 

obiectivele de 

patrimoniu cu 

potențial 

turistic și 

infrastructură 

rutieră de 

interes 

județean, 

inclusiv 

variante 

ocolitoare 

și/sau drumuri 

de legătură 

 

Pregătirea de 

proiecte finanțate 

din perioada de 

programare 

2021-2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbană, 

regenerare 

urbană, etc 

Beneficiar 874.650,00 implementare 

Construcții 

Grădinițe 

Regiunea 

Centru  

 

Îmbunătățirea 

calității 

infrastructurii 

sistemului 

educațional 

Partener 417.004,94 implementare 

Modernizare 

drum județean 

DJ 107 I: Aiud 

(DN1) – 

Aiudul de Sus - 

Rîmeț - 

Brădești – 

Geogel – 

Măcărești - 

Bîrlești Cătun – 

Cojocani – 

Valea Barnii – 

Reabilitarea 

integrată a 

drumului 

județean DJ 

107I; două străzi 

în municipiul 

Aiud: Avram 

Iancu și Moților 

Partener 12.762.270,64 implementare 



Bîrlești – 

Mogoș - Valea 

Albă – 

Ciuculești – 

Bucium – 

Izbita – 

Coleșeni – 

Bucium Sat – 

DN 74 (Cerbu) 

WIFI4EU Realizarea unei 

rețele de internet 

WIFI pentru 

zone publice în 

municipiul Aiud 

Beneficiar 15.000 euro implementat 

Integritatea - 

condiție 

esențiala pentru 

o 

administrație 

eficienta 

Dezvoltarea 

competențelor 

anticorupție în 

administrația 

publică locală 
Beneficiar 286.908,51 implementat 

Performanță și 

eficiență în 

administrație 

prin 

implementarea 

unui 

management 

competitiv 

Dezvoltarea unui 

sistem de 

management la 

calității la nivelul 

administrației 

publice locale 

Beneficiar 399.348,53 implementat 

Reabilitare 

Ambulatoriu 

integrat din 

cadrul 

Spitalului 

Municipal 

Aiud 

Reabilitare 

Ambulatoriu 

integrat din 

cadrul Spitalului 

Municipal Aiud Beneficiar 10.655.591,29 evaluare 

Consolidarea 

capacității 

unităților de 

învățământ din 

municipiul 

Aiud în 

vederea 

gestionării 

situației de 

pandemie 

generată de 

virusul SARS-

COV-2 2020 

Consolidarea 

capacității de 

gestionare a 

crizei sanitare 

COVID-19 

Beneficiar 3.433.504,61 evaluare 



Dotări TIC 

pentru un 

învățământ 

modern 

Îmbunătățirea 

conținutului 

digital şi a 

infrastructurii 

TIC sistemice în 

domeniul e-

educație, e-

incluziune, e-

sănătate si e-

cultură 

Beneficiar 10.198.145,72 evaluare 

Construire bază 

sportivă Tip 1, 

Municipiul 

Aiud, județul 

Alba 

Construire bază 

sportivă Tip 1, 

Municipiul Aiud, 

județul Alba 
Beneficiar Proiect tip CNI implementare 

Construire 

Bazin de înot 

didactic și 

agrement, 

localitatea 

Aiud, str. 

Ostașilor nr.16, 

județul Alba 

Construire Bazin 

de înot didactic și 

agrement, 

localitatea Aiud, 

str. Ostașilor 

nr.16, județul 

Alba 

Beneficiar Proiect tip CNI implementare 

Construire 

Creșa Mică – 

proiect tip 

Municipiul 

Aiud, Judeţul 

Alba 

 

Construire Creșa 

Mică – proiect 

tip Municipiul 

Aiud, Judeţul 

Alba 

 

Beneficiar Proiect tip CNI implementare 

Modernizare 

strada George 

Coșbuc din 

Municipiul 

Aiud 

 

Modernizare 

strada George 

Coșbuc din 

Municipiul Aiud 

 

Beneficiar 4.003.461,69 evaluare 

Modernizare 

strada Herja 

din Municipiul 

Aiud 

Modernizare 

strada Herja din 

Municipiul Aiud Beneficiar 4.766.413,18 evaluare 

Modernizare 

drumuri de 

legătură la 

DJ107I - 

Transalpina de 

Apuseni- 

Municipiul 

Aiud – Partea 

de Nord 

Modernizare 

drumuri de 

legătură la 

DJ107I - 

Transalpina de 

Apuseni- 

Municipiul Aiud 

– Partea de Nord 

Beneficiar 10.465.108,51 evaluare 



Modernizare 

drumuri de 

legătură la 

DJ107I - 

Transalpina de 

Apuseni-

Municipiul 

Aiud – Partea 

de Sud 

Modernizare 

drumuri de 

legătură la 

DJ107I - 

Transalpina de 

Apuseni-

Municipiul Aiud 

– Partea de Sud 

Beneficiar 10.194.888,38 evaluare 

 

Total valoare proiecte depuse: 180.482.879,56 lei 

Total valoare proiecte selectate pentru finanțare și contractate: 126.690.765,54 lei, la care se 

adaugă 15.000 euro aferente proiectului WIFI4EU. 

 

 

B. Sistemul de supraveghere și înregistrare video  în vederea creșterii siguranței 

cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud 

 

Municipiul Aiud este beneficiarul unei investiții importante care constă în sistemul de 

supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea 

criminalității în municipiul Aiud 

 

În baza nevoii identificate și anume că Municipiul Aiud, ca orice altă comunitate, are nevoie de 

siguranță și încredere, elemente pe care cetățenii trebuie să le resimtă din plin, am întocmit și 

înaintat, spre aprobare, Raportul de oportunitate al Administratorului public privind 

implementarea sistemului de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței 

cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud. 

 

O viață mai bună în municipiul Aiud nu înseamnă doar o infrastructură reabilitată, o viață 

culturală și socială bogate în evenimente, o viață sănătoasă și educativă la standarde ridicate. O 

viață mai bună pentru aiudeni înseamnă și asigurarea unui climat optim în care viața de zi cu zi a 

aiudenilor se desfășoară. 

 

În acest sens, pentru a asigura o viată mai bună locuitorilor municipiului Aiud și pentru a 

preîntâmpina producerea unor evenimente neplăcute din zona infracțională sau pentru a ajuta la 

soluționarea unor astfel de evenimente neplăcute, s-am implementat, în anul 2018, la nivelul 

municipiului Aiud, sistemul de supraveghere cu camere video inteligente a municipiului Aiud. 

 

Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, 

de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de Politie Locală. Introducerea 

monitorizării cu ajutorul camerelor de supraveghere video duce la scăderea stării infracționale prin 

descurajarea potențialilor infractori. Pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, 

pentru a asigura respectarea intimității și a vieții personale a cetățenilor municipiului Aiud, 

sistemul de supraveghere video este unul de tip circuit închis, fără acces din exterior. Vizualizarea 

zonelor supravegheate se efectuează în dispeceratul organizat în sediul Poliției Locale. 

 

Obiectivele supravegheate și monitorizate reprezintă locații de interes public de diferite grade de 

importanță. 

Sistemul de supraveghere video monitorizează: 

 toate intrările și ieșirile în/din municipiu 

 principalele intersecții din municipiu 

 zonele amenajate ca locuri de joacă 

 zonele de recreere/parcuri 

 parcări 

 intrări principale din creșe, grădinițe, școli gimnaziale și licee 



 zone și clădiri de interes local 

 principalelor puncte de colectare a gunoiului menajer 

 Valea Aiudului în principalele zone de interes 

 alte zone, dacă prezintă interes 

 

Sistemul este operat de către Poliția Locală a municipiului Aiud. Prin operarea sistemului se va 

urmări identificarea și descurajarea următoarelor tipuri de activități: 

 furt, tâlhărie 

 vandalism 

 folosirea armelor albe sau de foc 

 trafic de droguri 

 constrângeri asupra persoanelor, în special asupra copiilor 

 amenințări teroriste 

 consum de alcool și stupefiante 

 persoanele turbulente/violente 

 orice recurgere la violență în zonele monitorizate 

 acțiunile câinilor maidanezi 

 

Sistemul are un efect de descurajare prin prezența camerelor de supraveghere în zonele 

specificate. Efectul este crescut prin intervenția promptă a echipajelor Poliției Locale în momentul 

detectării unui eveniment, intervenția fiind coordonată pe baza informațiilor culese cu ajutorul 

camerelor video. 

În plus, sistemul permite stocarea și analizarea ulterioară a datelor înregistrate în eventualitatea 

unui eveniment nedetectat în timp real. În acest caz, sincronizarea orei la care a avut loc fapta cu 

timpul înregistrării, poate duce la identificare făptașului/făptașilor. 

 

Arhitectura sistemului este în așa fel concepută încât utilizează, deopotrivă, în funcție de zona 

monitorizată, camere de supraveghere speciale pentru timp de noapte, camere de supraveghere 

speciale pentru timp de zi, camere speciale care au capacitatea de a recunoaște numerele de 

înmatriculare ale autoturismelor și camere care au capacitatea de a apropia până la recunoaștere și 

identificare facială a persoanelor. 

 

Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate, are ca obiectiv creșterea siguranței 

cetățenilor și prevenirea criminalității în municipiul Aiud. Prin achiziționarea de echipamente 

specifice și amenajarea unui dispecerat se dorește și asigurarea obiectivelor, bunurilor și valorilor 

împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestuia, 

precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte de violență care le pot periclita 

integritatea fizică, viața sau sănătatea. 

 

Sistemul de supraveghere video vine în întâmpinarea autorităților, care au ca obiectivasigurarea 

ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes public, precum și a instituțiilor 

care desfășoară activități de combatere a criminalității sociale. Printre aceste autorități amintim 

Poliția Rutieră, Poliția Locală, Jandarmeria și alte servicii din cadrul M.A.I. 

 

C. În ceea ce privește promovarea municipiului Aiud, am propus o abordare sistematică a 

unor demersuri menite să promoveze Aiudul în rândul vizitatorilor, turiștilor și mediului 

de afaceri. 

 

D. În ceea ce privește domeniul social și medical, am propus, susținut, promovat și 

coordonat o serie de parteneriate, după cum urmează: 

 

Am propus dezvoltarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația ”Un Pas 

Înainte Alexandra”, sens în care s-a extins oferta de servicii pe care le oferim, în parteneriat 

cu serviciile de îngrijiri bătrâni la domiciliu. 
 



Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 

2014, care funcționează în municipiului Aiud, furnizând servicii sociale acreditate de către 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Asociația este licențiată 

pentru furnizarea a trei categorii de servicii, după cum urmează: ”Centrul de zi pentru copii cu 

dizabilități”, ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” și ”Serviciul de Îngrijire la 

Domiciliu pentru persoane adulte”.  

 

Scopul asociației este sprijinirea directă a persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor adulte cu 

handicap, a copiilor cu nevoi speciale și handicap, susținerea și pregătirea acestora pentru 

integrare socială și educațională. Asociația oferă acestor categorii de beneficiari tratament de 

recuperare, personal cu înaltă calificare și o bază materială care oferă posibilitatea desfășurării 

multiplelor activități de recuperare pe diferite domenii, urmărindu-se dezvoltarea unor 

componente și abilități sociale, tehnice, aptitudinale. 

 

Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” dorește să dezvolte serviciile de recuperare neuromotorie în 

municipiul Aiud. În acest scop, a solicitat inițierea și dezvoltarea unui parteneriat cu Municipiul 

Aiud, parteneriat care are în vedere punerea în comun a resurselor proprii fiecărei entități în 

scopul de a maximiza obținerea rezultatelor în oferirea unor servicii de înaltă calitate și eficiență 

unui număr cât mai mare de persoane aflate în dificultate, adulți și copii. 

 

În acest sens, asociația participă la parteneriat cu personal calificat, astfel: medic de recuperare, 

medic neurolog, medic psihiatru, kinetoterapeut, asistent balneofizioterapeut, logoped, psiholog, 

asistent medical, asistent social – fiecare dintre aceste persoane având un rol decisiv în procesul de 

recuperare. Totodată, asociația participă la parteneriat cu toate resursele materiale de care dispune, 

aceasta însemnând imobilul situat în municipiul Aiud, strada Transilvaniei, nr. 67, precum și cu 

toate aparaturile din dotare necesare pentru aplicarea procedurilor de electroterapie, kinetoterapie, 

masaj, mecanoterapia, reflexoterapia, termoterapia, ludoterapia, terapia cognitivă, consilierea și 

logopedia. 

 

Având în vedere cele de mai-sus, am considerat că un parteneriat încheiat între Municipiul Aiud și 

Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” va crea cadrul dezvoltării serviciilor sociale acordate 

persoanelor, adulți și copii, aflați în nevoie, precum și creșterea standardului de calitate și eficiență 

în acordarea acestor servicii unui număr mai mare de beneficiari. 

 

Am propus continuarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud și Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Alba. 

 

Acest parteneriat are în vedere elaborarea și implementarea, în parteneriat, a unor acțiuni de 

interes social și umanitar, care răspund nevoilor de dezvoltare comunitară identificate la nivel 

local și/sau care se adresează nevoilor instituționale ale părților semnatare. De asemenea, 

parteneriatul are în vedere promovarea acțiunilor întreprinse, publicitatea prin intermediul 

acțiunilor desfășurate de ambele părți pentru o mai bună imagine a părților semnatare și 

promovarea intereselor acesteia către toate grupurile țintă precum și a instituției media. 

 

Printre acțiunile avute în vedere de parteneriat, enumerăm: 

→ cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav. 

→ cursuri de prim ajutor pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

și pentru angajați ai Primăriei municipiului Aiud 

→ acțiuni umanitare - programul tichetelor sociale și prin programul Banca de Alimente,  

→ pregătirea și intervenția în caz de dezastre,  

→ în cadrul Programului Educație pentru Sănătate - puncte de prim ajutor și măsurare a 

tensiunii arteriale și a glicemiei, puncte de prim ajutor în caz de canicula, asistență 

medicală la evenimente locale, formarea elevilor în acordarea primului ajutor, 

promovarea valorilor umanitare și a unui stil de viață sănătos, organizarea de 



evenimente privind marcarea zilelor înscrise în calendarul Organizației Mondiale a 

Sănătății 

 

Totodată, am propus continuarea parteneriatului cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba 

Iulia, în vederea implementării proiectului „Prevenirea abandonului școlar”.  
 

Pentru anul 2018, executivul local a hotărât continuarea Acordului de Parteneriat, între Municipiul 

Aiud, Școala Gimnazială Axente Sever Aiud și Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, având 

drept scop implementarea proiectului „Prevenirea abandonului școlar”, prin desfășurarea unor 

activități de prevenire a abandonului școlar. Acordul de parteneriat are ca obiect implementarea în 

comun a proiectului „Incluziune socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a romilor și a altor 

grupuri vulnerabile” prin Programul „Prevenirea abandonului școlar” cofinanțat prin Swiss 

Contribution fund și HEKS, pentru sprijinirea integrării în comunitate a 24 de copii de etnie romă 

sau care fac parte din grupuri vulnerabile. 

 

În cadrul programului copiii primesc o masă caldă de prânz, iar după programul școlar timp de 4 

ore vor fi sprijiniți în efectuarea temelor și vor participa la activități de dezvoltare personală. 

Activitățile programului se desfășoară pe o perioadă de 9 luni în cursul anului școlar 2016/2017, 

iar pentru implementarea activităților au fost angajate 2 persoane cu calificare didactică. 

 

Activitățile se adresează în special copiilor de etnie romă din municipiul Aiud, care se confruntă 

cu probleme sociale.  

 

Pentru anul 2022, am în vedere scrierea și depunerea, spre finanțare, a unor proiecte menite să 

dezvolte comunitatea aiudeană. Învățământul va fi o prioritate, dar și sănătatea. În acest sens, voi 

monitoriza apelurile de proiecte care se vor deschide și care vor avea ca beneficiari eligibili 

autoritățile publice locale, pe de o parte, dar voi căuta soluții de finanțare a nevoilor comunității, 

pe de altă parte. Totodată, consider că implementarea proiectelor deja câștigate necesită o atenție 

deosebită, mai ales prin prisma cheltuirii judicioase a banului public european. Pe cale de 

consecință, o parte din activitatea mea se va concentra în coordonarea activității implementării 

proiectelor la nivelul Primăriei municipiului Aiud. 

 

Totodată, am în vedere, cu prioritate, următoarele domenii: 

- Dezvoltarea infrastructurii culturale, sens în care continuăm demersurile pentru ca aiudenii 

să se bucure de un nou Centru Multicultural la Aiud. 

- Dezvoltarea infrastructurii rutiere, infrastructurii pietonale, mobilitatea în municipiul Aiud; 

- Dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea zonelor verzi din municipiul Aiud și a Parcului 

Municipal Aiud; 

- Dezvoltarea relației cu întreprinzătorii și atragerea de noi investiții la nivelul municipiului; 

- Dezvoltarea spațiului locativ prin încurajarea construirii de noi locuințe; 

- Încheierea de noi parteneriate pe diferite domenii de activitate și consolidarea celor 

existente. 

 

IV. CONCLUZII 

 

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în baza contractului de management și a fișei postului, am 

participat la toate discuțiile executivului local, fiind parte în luarea deciziilor. Am întreprins 

activități în vederea eficientizării actului administrativ, am participat la activități privind 

comunicarea publică, identificarea şi atragerea de investitori, identificarea de oportunități de 

finanțare, precum şi de promovare a municipiului Aiud. 

 

Continuarea procesului de transparentizare a actului administrativ și comunicarea publică sunt 

prioritățile Administratorului public pentru anul 2022. Totodată, identificarea unor investitori 

dispuși să-și deschidă afaceri în municipiul Aiud constituie o prioritate pentru următorii ani. În 

același timp, dezvoltarea mediul de afaceri existent prin asigurarea unor măsuri concrete de 



susținere, constituie o prioritate pe care executivul local o are în vedere. De asemenea, tot ca o 

prioritate este depunerea și implementarea a cât mai multe proiecte pentru atragerea de finanțări 

europene, finanțări care au rolul de a dezvolta municipiul Aiud și de a dezvolta activități 

sustenabile în domeniul economic, social, medical și în alte domenii de interes local. 

 

 

 

Administrator public, 

Liviu FLOREA 

 

 

 

 


