
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 60 

din 27 martie 2014 

 

     pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor  tehnico-economici 

   ai investiţiei „Montarea a două bariere la parcarea din faţa complexului Parc” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Tehnice nr.4.865 din 21.III.2014, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la parcarea din faţa complexului 

Parc”, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit.f) şi al art.97 din Legea numărul 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnică pentru investiţia „Montarea a două bariere la 

parcarea din faţa complexului Parc”, cu indicatorii tehnico-economici în valoare 

totală (cu TVA inclus) de 33 820 lei, echivalent cu 7 492 euro, din care                 

C+M: 24 019 lei, echivalent cu 5 320 euro (1 euro = 4,5144 lei, comunicat de BNR 

pentru ziua de 27.02.2014), conform devizului general cuprins în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanţarea investiţiei se va asigura de Consiliul Judeţean Mureş din bugetul 

local. 

Art.3. Pentru realizarea investiţiei răspunde Direcţia Tehnică, cu asistenţa direcţiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

  

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre                                      Contrasemnează 

                                                                                                     SECRETAR 

          Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Expunere de motive 

Pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la parcarea din faţa 

complexului Parc” 

 

 

Prin HGR nr.880/20.08.2008 s-a transmis Hotelul Parc cu terenul aferent din 

domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia 

patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş. 

În perioada 2010-2011 s-au executat lucrări de reparaţii la clădire, în vederea 

schimbării destinaţiei clădirii din spaţiu hotelier în spaţiu administrativ. 

În prezent în clădire îşi desfăşoară activitatea, printre altele, Biblioteca judeţeană 

Mureş şi Direcția județeană de evidența persoanelor Mureș. 

În vederea asigurării unui aspect civilizat a spaţiului din faţa clădirii şi în vederea 

restricţionării accesului în parcarea aferentă clădirii a autovehiculelor care nu au 

legătură directă cu activitatea ce se desfăşoară în clădire, Consiliul Judeţean 

Mureş a iniţiat în anul 2011 o procedură de achiziţie (proiectare cu execuţie) 

privind montarea a două bariere la cele două capete a parcării. În acest sens a 

fost încheiat cu SC FIRERO SRL contractul nr.1F/957/17.01.2012. 

Executantul a întocmit şi a depus la consiliul judeţean proiectul tehnic, pe baza 

căruia şi în urma  punerii în aplicare a Sentinţei nr.784/2013 a Tribunalului Mureş 

rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 8093/2013 a Curţii de Apel Tîrgu Mureş, s-a 

obţinut de la Primăria municipiului Tîrgu Mureş autorizaţia de construire pentru 

această lucrare.  

Proiectul tehnic şi documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrării depuse au fost 

recepţionate în data de 13.03.2014, întocmindu-se procesul verbal de recepţie 

numărul 4309. 

În acesta se prevede montarea a două bariere automate, având  braţ cu lungimea 

de 5 m. Deschiderea barierelor se va realiza cu telecomandă iar închiderea va fi 

automată, după câteva secunde după ce autoturismul a trecut de barieră. În 

vederea evitării lovirii maşinilor care trec sub barieră datorită coborârii prea 
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devreme a braţului, se vor monta 4 senzori cu fotocelule. Alimentarea cu energie 

electrică se va realiza de la tabloul electric existent în subsolul clădirii. 

Corpul barierelor va avea înălţimea de 1,050 m, lăţime de 42 cm, iar braţul va 

avea lungimea de 5,0 m. 

Valoarea totală, cu TVA a investiţiei, conform devizului general, este 33 820 lei, 

echivalent cu 7 492 euro, din care C+M: 24 019 lei, echivalent cu 5 320 euro         

(1 euro = 4,5144 lei, comunicat de BNR pentru ziua de 27.02.2014). 

Faţă de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea documentaţiei tehnice şi 

ai indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la 

parcarea din faţa complexului Parc” în valoare totală de 33 820 lei, echivalent cu 

7 492 euro, din care C+M: 24 019 lei, echivalent cu 5 320 euro (1 euro = 4,5144 lei, 

comunicat de BNR pentru ziua de 27.02.2014). 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ormenişan Cătălin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Márton Katalin 

Verificat: şef serviciu Pătran Carmen 
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