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HOTĂRÂREA NR. 175 

din 23 noiembrie 2016 
pentru modificarea Anexei nr.1 la 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”, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.22345/23.11.2016 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,  

Având în vedere prevederile art.43 din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

dispoziţiile art.55, alin (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.87/26 iulie 2012, 

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. Anexa nr.1 la 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”, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa 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.  

 

PREŞEDINTE                                                                                        Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                SECRETAR                     

                                                                                                                 Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE  

pentru modificarea Anexei nr.1 la 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”, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 a fost aprobată 
documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
„Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”. Anexa la aceasta cuprinde Devizul 
general al proiectului, calculat cu două zecimale. Ulterior, acest document a fost 
modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.171/28.10.2016, prin completarea acesteia cu Anexa privind descrierea 
investiției și implicit renumerotarea Anexelor Hotărârii nr.91/28.07.2016. 
Din cauza sistemului de rotunjire utilizat în calcularea devizelor, linia bugetară 5.3 

”Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%” din capitolul Capitolul 5 ”Alte cheltuieli” 

al documentului sus amintit, există o diferență de +0,01 lei, între valoarea fără 

TVA, valoarea TVA aferentă și suma acestora, după cum urmează: 

 

CAPITOL 5 

Alte cheltuieli 

 

 Denumirea 

capitolelor și 

subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

lei euro lei lei euro 

5.1 Organizare de 

șantier 

172.840,00 38.889,39 34.568,00 207.408,00 46.667,27 

5.1.1 Lucrări de 

construcții 

76.300,00 17.167,67 15.260,00 91.560,00 20.601,21 

5.1.2 Cheltuieli conexe 

organizării 

șantierului 

96.540,00 21.721,72 19.308,00 115.848,00 26.066,06 

5.2 Comisioane, 

cote, taxe, 

costul creditului 

47.134,42 10.605,35 0,00 47.134,42 10.605,35 

5.3 Cheltuieli 

diverse și 

neprevăzute10% 

841276,72 189.289,16 168.255,34 1.009.532,07 227.146,99 

 TOTAL 

CAPITOLUL 5 

1.061.251,14 238.783,89 202.823,34 1.264.074,49 284.419,60 

   Nr. 22345/23.11.2016 

   Dosar IB.2 
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Pentru corectarea acestei erori, se impune modificarea Devizului general, anexă la  

Hotărârea Consiliului Județean, în sensul modificării valorilor cuprinse în linia 

bugetară 5.3 după cum urmează: 

CAPITOL 5 

Alte cheltuieli 

 

 Denumirea 

capitolelor și 

subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

lei euro lei lei euro 

5.1 Organizare de 

șantier 

172.840,00 38.889,39 34.568,00 207.408,00 46.667,27 

5.1.1 Lucrări de 

construcții 

76.300,00 17.167,67 15.260,00 91.560,00 20.601,21 

5.1.2 Cheltuieli conexe 

organizării 

șantierului 

96.540,00 21.721,72 19.308,00 115.848,00 26.066,06 

5.2 Comisioane, 

cote, taxe, 

costul creditului 

47.134,42 10.605,35 0,00 47.134,42 10.605,35 

5.3 Cheltuieli diverse 

și 

neprevăzute10% 

841276,72 189.289,16 168.255,34 1.009.532,06 227.146,99 

 TOTAL 

CAPITOLUL 5 

1.061.251,14 238.783,89 202.823,34 1.264.074,48 284.419,60 

 

Facem precizarea că valoarea totală a investiției nu se modifică. 

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

Consiliului Județean Mureș nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea 

Muzeului de Științele Naturii”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.171/28.10.2016.  

 

 

 

 

Președinte 

Péter Ferenc 

  

 

 

 Director  

 Băţaga Valer 

 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 

2 ex. 

Anexe: 2 file 


	Hot. 175
	Hot. 175 expunere

