HOTĂRÂREA NR.156
din 26 octombrie 2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.28/16.03.2017
pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, precum şi aprobarea finanţării
din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de
investiţii
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.22513/23.10.2017 a Direcţiei Tehnice privind
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.28/16.03.2017 pentru
aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi acestora, precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul
naţional de dezvoltare locală a unor obiective de investiţii, precum şi avizul comisiilor
de specialitate,
Ţinând cont de adresele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene, înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş cu
nr.21989/17.10.2017, respectiv nr.22069/18.10.2017,
Având în vedere prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), 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.28 din 16 martie 2017 pentru
aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi acestora, precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul
naţional de dezvoltare locală a unor obiective de investiţii, se modifică după cum
urmează:
1. Art. 1, alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
”(2) Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuielile
neeligibile estimate în valoare de 1.371.609 lei inclusiv TVA, pentru investiţia
„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+16715+000, judeţul Mureş”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin
Programul naţional de dezvoltare locală.”
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2. Art. 3, alin.(1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
”(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei ”Reabilitare drum
judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000,
judeţul Mureş” la valoarea totală a investiţiei (cu TVA 19%) de 2.064.444,20 lei, din care
C+M 1.768.499,88 lei, conform devizului general actualizat cuprins în Anexa nr.3, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
”(2) Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuielile
neeligibile estimate în valoare de 82.315,15 lei inclusiv TVA, pentru investiţia
„Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km
9+000-10+000, judeţul Mureş”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin
Programul naţional de dezvoltare locală.”
3. Art. 4, alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
”(2)Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuielile
neeligibile estimate în valoare de 1.439.796,09 lei inclusiv TVA, pentru investiţia
„Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza–Voivodeni–Glodeni, km 0+000-0+631 şi km 4+72612+684, judeţul Mureş”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin
Programul naţional de dezvoltare locală.”
4. Art. 5, alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
”(2) Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuielile
neeligibile estimate în valoare de 258.290,41 lei inclusiv TVA, pentru investiţia
„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ151B Bahnea–Cund–limită judeţ Sibiu, km 29+07230+922, judeţul Mureş”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin
Programul naţional de dezvoltare locală.”
5. Anexa nr.3 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte din prezenta
hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice care răspunde de aducerea ei la
îndeplinire cu sprijinul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Contrasemnează
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Nr.22513/23.10.2017
Dosar IXD/5

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017
pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea
finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare
locală a unor obiective de investiții
Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene nr.89737/19.07.2017 am fost informați că în baza Ordinului MDRAPFE
nr.3698/18.07.2017 a fost aprobată Lista obiectivelor de investiții și sumele
alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală
pentru județul Mureș în perioada 2017-2020, listă în care se regăsesc următoarele
investiții ale Județului Mureș:
1. ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km
29+072-30+922, județul Mureș”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de
5.292.728,37 lei;
2. ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-limită
județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, cu valoarea alocată din
bugetul de stat de 26.522.209,00 lei;
3. ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de
24.699.280,21 lei;
4. ”Reabilitare drum județean DJ151 Luduș - Sărmașu - limită județ Bistrița
Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș”, cu valoarea alocată din bugetul de
stat de 2.189.489,30 lei.
În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a solicitat prin adresa
susmenționată transmiterea documentelor aferente investițiilor atât în format
letric cât și în format electronic.
Consiliul Județean Mureș a înaintat documentațiile solicitate la Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu adresele
nr.20004;20005;20006/22.09.2017, respectiv nr.20506/28.09.2017.
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În urma verificărilor, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene au transmis două adrese înregistrate
la
Consiliul
Județean
Mureș
cu
nr.21989/17.10.2017,
respectiv
nr.22069/18.10.2017, prin care ne informează că în conformitate cu prevederile
art.8, alin.3 din Ordinul nr.1851/2013, republicat, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, ”Cheltuielile pentru obținerea și amenajarea terenului se finanțează din
bugetul local”.
În urma verificării Devizelor generale ale celor patru investiții s-a constatat că au
fost cuprinse ca și valori eligibile sumele de la subcapitolele ”Amenajări pentru
protecția mediului și aducerea la starea inițială”, respectiv ”Cheltuieli pentru
relocarea/protecția utilităților”, valori care trebuie suportate din bugetul local.
De asemenea din convorbirile telefonice avute cu reprezentanții Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a rezultat că
nu sunt eligibile sumele cuprinse în devizele generale la cap. ”Documentații
tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor”.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.22069/18.10.2017 s-a
precizat că în urma verificării devizului investiției „Reabilitare drum judeţean
DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul
Mureş” s-a constatat faptul că valoarea de la ”pct.3.5 Proiectare” nu se
încadrează în cota de 3% din valoarea investiției de bază, conform Hotărârii
Guvernului nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective
de investiţii finanţate din fonduri publice.
Având în vedere cele susmenționate proiectantul a recalculat devizul general
pentru investiția „Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ
Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş”.
Totodată, au fost recalculate valorile neeligibile din devizele generale pentru
celelalte proiecte cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală, astfel:
- pentru investiția „Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită
judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş” cheltuielile neeligibile estimate
sunt în valoare de 1.371.609 lei inclusiv TVA;
- pentru investiția „Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza–Voivodeni–Glodeni, km
0+000-0+631 şi km 4+726-12+684, județul Mureș” cheltuielile neeligibile estimate
sunt în valoare de 1.439.796,09 lei inclusiv TVA;
- pentru investiția „Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ151B Bahnea–Cund–limită
judeţ Sibiu, km 29+072-30+922, judeţul Mureş” cheltuielile neeligibile estimate
sunt în valoare de 258.290,41 lei inclusiv TVA
- pentru investiția „Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită
judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş” cheltuielile neeligibile
estimate sunt în valoare de de 82.315,15 lei inclusiv TVA.
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Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea finanțării din bugetul
Consiliului Județean Mureș a cheltuielilor neeligibile susmenționate recalculate,
respectiv reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
”Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud,
km 9+000-10+000, judeţul Mureş” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de
2.064.444,20 lei, din care C+M 1.768.499,88 lei, conform devizului general
recalculat cuprins în Anexa nr.3 la prezenta.
Față de cele de mai sus, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum
și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a
unor obiective de investiții, conform proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE

DIRECTOR EXECUTIV

Ovidiu Dancu

ing. Márton Katalin

Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta
Întocmit: ing. Narcisa Ţogorean
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