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 HOTĂRÂREA NR. 171 

din 27 octombrie 2016 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Muzeului de 

Ştiinţele Naturii” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.19.906/20.10.2016 a Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte şi avizele comisiilor de specialitate, 

Văzând prevederile Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Axa prioritară 5 – 

„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1. „Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, 

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit.„a”, pct.10 coroborate cu cele ale 

alin.(3), lit.„f” şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici 

ai investiţiei „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii” se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1 (1) Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico-

economici ai investiţiei „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”, valoarea 

totală a investiţiei (cu TVA 20% inclus) fiind de 11.358.069,16 lei, echivalent a 

2.555.591,12 euro, din care valoarea C+M este de 4.148.081,68 lei, echivalent a 

933.327,71 euro (1 euro = 4,4444 lei, comunicat de BNR pentru data de 

25.07.2016). 

(2) Indicatorii economici sunt detaliați conform devizului general, cuprins în anexa 

nr.1. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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(3) Descrierea investiției este detaliată conform anexei nr.2. 

(4) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

2. Anexa la Hotărârea nr.91/28.07.2016 se numerotează și devine anexa 

nr.1. 

3. După anexa nr.1 se introduce o nouă anexă, nr.2, având conținutul 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, Direcţiei Tehnice şi Muzeului Judeţean Mureş, care vor 

răspunde de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

VICEPREȘEDINTE        Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu       SECRETAR 

                  Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.91 

din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele 

Naturii”  

 

În urma evaluării de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a cererii de 

finanţare pentru „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii” depusă în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/5/5.1/1 – Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea 

mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 

Prioritatea de investiţii 5.1.„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural”, aceasta a fost declarată respinsă. 

Unul din motivele care au condus la respingerea cererii de finanţare l-a reprezentat 

neînsoţirea Hotărârii privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei de Descrierea investiţiei din DALI, întocmită conform HG 

nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”. 

Având în vedere faptul că în data de 13 octombrie 2016 a fost modificat Ghidul specific 

aferent Priorităţii de investiţii sus amintite, este posibilă redepunerea cererii de 

finanţare, cu condiţia respectării termenului limită de depunere, acestea fiind considerate 

din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 

Având în vedere cele expuse mai sus, se impune completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Muzeului de 

Ştiinţele Naturii” cu Descrierea investiţiei, aceasta constituindu-se în Anexă separată la 

Hotărârea amintită. 

Facem precizarea că valoarea investiţiei nu se modifică. 

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem spre aprobare modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea 

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

„Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”.  

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 

  Director  

 Băţaga Valer 

 
 

Întocmit: Călbază Ioan 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 
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