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HOTĂRÂREA NR. 68 

din 21 aprilie 2016 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei „Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni (DN15)-
Târnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi DJ142 între km 0+000-

12+630, judeţul Mureş” 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea comună de motive. nr.7.877/18.04.2016 a Direcţiei Tehnice şi 

Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte privind aprobarea 

documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei 

„Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni (DN15)-Târnăveni (DN14A), DJ151B între km 

0+000-13+006 şi DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş”, precum și avizele 

comisiilor de specialitate,  

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

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico - economici ai 

investiţiei „Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni (DN15)-Târnăveni (DN14A), 

DJ151B între km 0+000-13+006 şi DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş”, la 

valoarea totală de 116.567.723 lei din care C+M: 102.102.961 lei, echivalent cu 

26.313.255 euro din care C+M: 23.048.072 euro (la cursul lei/euro 1euro=4,43 lei) 

conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se asumă faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul 

finanţat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în 

integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanţate din alte surse de finanţare), asigurându-

se conectarea la reţeaua TEN-T.  

Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 143 din 29 octombrie 2015 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economice, Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism, Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică şi Direcţiei Tehnice care vor răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                    Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei „Modernizarea drumurilor judeţene 

Ungheni (DN15)-Tîrnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi 

DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş” 

 

În data de 29 octombrie 2015, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.143, a 

fost aprobată documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici 

aferenţi investiţiei la valoarea totală de 119.707.747 lei din care C+M: 

105.506.393 lei, echivalent cu 27.022.065 euro din care C+M: 23.816.341 euro 

(la cursul lei/euro, 1euro=4,43 lei). 

Documentaţia necesară realizării investiţiei a fost întocmită cu scopul de a accesa 

fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa 

prioritară 6, investiţia fiind inclusă pe lista proiectelor prioritare regionale de 

infrastructură rutieră pentru Regiunea Centru.   

Având în vedere faptul că de la data aprobării documentaţiei şi indicatorilor 

tehnico-economici şi până în prezent au fost modificate: 

-valoarea TVA din 24% în 20% conform Codului Fiscal pentru anul 2016; 

-cuantumul taxei datorate către Inspectoratul de Stat în Construcţii de la procentul 

de 0,75% la 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate prin modificarea şi completarea 

Legii nr.10/1995 cu Legea nr.177/2015;  

precum şi necesitatea efectuării auditului de siguranţă rutieră în conformitate cu 

prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră, toate acestea au dus la modificarea Devizului General privind 

cheltuielile necesare obiectivului de investiţie pentru lucrarea mai sus menţionată.   

În urma celor mai sus prezentate, valoarea totală a investiţiei este de 

116.567.723 lei din care C+M: 102.102.961 lei, echivalent cu 26.313.255 euro 

din care C+M: 23.048.072 euro (la cursul lei/euro 1euro=4,43 lei). 

Conform Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte nr. POR2016/6/6.1/1, axa prioritară 6, Îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere de importanţă regională prioritatea de investiţii 6.1, 

stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, este necesar ca prin 

Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai 

investiţiei să se asume faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin 

    Nr. 7.877/18.04.2016 
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proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare 

bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de 

finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.  

Faţă de cele de mai sus, se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei „Modernizarea drumurilor 

judeţene Ungheni (DN15)-Tîrnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi 

DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş” la noile valori prezentate în 

conţinutul expunerii de motive. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

DIRECTOR EXECUTIV 

 Ignat Ionel 

  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Băţaga Valer 
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