
 

 

HOTĂRÂREA NR. 124 
din 25 august 2016 

privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului ”Parc auto pentru 
sporturi cu motor” 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând  Expunerea de motive nr. 15620/18.08.2016 a Direcţiei de Dezvoltare Regională 
şi Implementare Proiecte, 

Având în vedere art. III al Actului adiţional nr.8/2016 la contractul de finanţare 
nr.715/13.05.2010 pentru Proiectul ”Parc auto pentru sporturi cu motor” (cod SMIS 
2812) încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – prin Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Centru, respectiv Instrucţiunea nr. 146/iunie 2016 pentru 
încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu 
se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AM POR nr.144/2015, în 
scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea 
asigurării funcţionalităţii acestuia, 

În considerarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 142/20.10.2008, 
privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" şi a cheltuielilor 
legate de proiect cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor 
Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) coroborat cu cele ale art. 97 alin. (1) din 
Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanţare nr. 715/13.05.2010 
până la 31.12.2018, pentru finalizarea Proiectului ”Parc auto pentru sporturi cu 
motor”(cod SMIS 2812), în prezent nefuncţional. 

(2) Se aprobă resursele financiare necesare finalizării proiectului din fondurile proprii 
ale judeţului Mureş, în valoare de 25.539.651 lei, ce urmează a fi defalcată pe următorii 
ani în bugetul propriu. 

Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.163/2015, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională şi  Implementare 
Proiecte. 

 

                                 PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează 
                              Péter Ferenc                                                              SECRETAR 

                                                             Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului ”Parc auto pentru 
sporturi cu motor” 

 

La data de 13.05.2010 a fost semnat contractul de finanţare nr. 715, pentru proiectul 
„Parc auto pentru sporturi cu motor” - aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 142 din 20 octombrie 2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 118 din 24 septembrie 2009, finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul 
de intervenţie, 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice,  

Valoarea totală a proiectului este de 58.136.243,07 lei, din care: 

 Valoarea finanţării POR: 19.044.575,27 lei; 

 Cofinanţare CJM: 29.950.271,71 lei; 

 TVA (aferent cheltuielilor eligibile): 9.141.396,12 lei. 

În vederea realizării lucrărilor cuprinse în cadrul proiectului, la data de 23.08.2011 a 
fost semnat cu SC Cooperativa Edile Appennino SCRL, (lider al asocierii formate din 
SC Cooperativa Edile Appennino SCRL – SC Morani Impex SRL – SC Kasim Emaka SRL), 
Acordul contractual nr. 14021, în valoare de 37.283.777 lei fără TVA.  

Problemele întâmpinate în derularea proiectului mai sus menţionat, care au condus 
la întârzierea realizării activităţilor, respectiv nerespectarea de către Antreprenor a 
clauzelor contractuale, în special a celor referitoare la termenul de realizare a 
lucrărilor, au condus la rezilierea contractului de lucrări începând cu data de 
24.06.2014, notificată prin înştiinţarea de reziliere nr.10662/ 23.06.2014.  

La data rezilierii au fost certificate lucrări în valoare de 22.409.653,36 lei fără TVA, 
din care au fost plătiţi 20.168.688,02 lei (din suma certificată s-a reţinut 10%, 
conform prevederilor Acordului contractual), la care se adaugă suma de 5.378.316,81 
lei, reprezentând TVA-ul aferent sumei certificate.  

Din acestea, a fost rambursată de către finanţator suma de 15.912.433,57 lei, 
reprezentând 50% din cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile. 

Având în vedere faptul că proiectul nu a putut fi finalizat până la data de 
31.12.2015, în baza Instrucţiunii Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Regional nr. 144/10.12.2015, a fost încheiat Actul adiţional de prelungire 
a duratei Contractului de finanţare nr. 715/13.05.2010, în acest sens fiind aprobată 

Nr. 15620/18.08.2016
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Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 163/2015, privind luarea unor măsuri în 
vederea finalizării proiectului ”Parc auto pentru sporturi cu motor”. 

Totodată, pentru proiectele având o valoare de peste 5.000.000 EURO, a fost emisă 
Instrucţiunea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional nr. 
146 /17 06/2016, pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei 
contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării 
Instrucţiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și 
indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcţionalităţii acestora. 

În acest sens a fost semnat la data de 30.06.2016, Actul adiţional nr. 8 la Contractul 
de finanţare nr. 715, având ca scop îndeplinirea integrală a obiectivelor şi 
indicatorilor proiectului și asigurarea funcţionalităţii acestuia, până la data de 
31.12.2018. 

Conform Actului adiţional nr. 8, este necesară adoptarea unei Hotărâri a Consiliului 
judeţean prin care se aprobă prelungirea duratei contractului până la data de 
31.12.2018, cu menţiunea referitoare la nefuncţionalitatea proiectului şi precizarea 
că valoarea necesară finalizării acestuia va fi defalcată pe următorii ani în bugetul 
propriu, în caz contrar fiind obligați să returnăm întreaga sumă nerambursabilă de 
care am beneficiat. 

Suma estimată pentru finalizarea proiectului, este de 25.539.651 lei, defalcată după 
cum urmează. 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  
Total cu 

TVA 

1 Asistenţă tehnică 132.329
2 Proiectare si execuţie, inclusiv diverse și neprevăzute 25.198.025
3 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  117.470
4 Cheltuieli de publicitate şi informare 31.800

5 Cheltuieli de audit 60.026
  TOTAL 25.539.651

 

Față de cele prezentate, propunem semnarea proiectului de hotărâre anexat. 

 
 
 

PREȘEDINTE          DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc                                                                                         Bățaga Valer
 
 

 
 
 
 
 
Întocmit: Stan Sorin, manager de proiect 
Verificat: Nemeș Genica, jurist UIP 
 Suciu Călin, şef serviciu 
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