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HOTĂRÂREA NR. 168  

din 23 noiembrie 2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.101 din 7 iulie 2017 privind 

aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 

„Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr. 25435/23.11.2017 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.101 

din 7 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”, cu modificările 

ulterioare, 

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 

importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin 

conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale,  

Ţinând cont de solicitările transmise de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Centru prin adresele nr. 25.911/30.10.2017 şi nr. 28.192/21.11.2017, 

Având în vedere prevederile art.43 alin.(1), coroborate cu cele ale art.98 referitoare la 

procedura de urgenţă din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. b)  şi 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.101 din 7 iulie 2017 privind aprobarea 

unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 

Agnita - Sighişoara”, se modifică după cum urmează: 

1. Art.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:  
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„Art. 1. (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici 

ai investiţiei „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”, la valoarea totală de 

118.427.515,57 lei (inclusiv TVA), din care C+M: 101.938.868,01 lei (inclusiv TVA).” 

2. Art.1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) Valoarea investiţiei aferentă Judeţului Mureş este de 51.964.248,26 lei (inclusiv 

TVA), din care C+M: 37.727.560,71 lei (inclusiv TVA).” 

3. Anexa nr.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

4. Anexa nr.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

5. Anexa nr.3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. II. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să 

semneze Acordul de parteneriat în forma prevăzută la anexa 3 din prezenta hotărâre. 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.101 din 7 iulie 

2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 

proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”, cu modificările ulterioare, rămân 

neschimbate. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică UAT Judeţul Sibiu, UAT Agnita, UAT Iacobeni, 

UAT Brădeni, UAT Sighişoara, UAT Apold, respectiv Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea ei la îndeplinire.  

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.101/07.07.2017 privind 

aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 

„Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara” 

 

 

Prin Hotărârea nr. 101 din 7 iulie 2017, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat unele 

demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 

Agnita - Sighişoara”.  

În luna iulie 2017 Consiliul Judeţean Sibiu în parteneriat cu Judeţul Mureş a depus 

spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 

Prioritatea de investitii 6.1 ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 

nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor 

multimodale”, proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”.  

Prin adresa nr.25911/30.10.2017, transmisă de către Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Centru către UAT Judeţul Sibiu s-a comunicat faptul că procesul de 

evaluare tehnică şi financiară a fost finalizat şi ca urmare proiectul a fost selectat 

pentru finanţare. 

În adresa menţionată anterior, se precizează faptul că ”Începând cu data de 12 

iunie 2017, data de intrare în vigoare a Legii 130/2017 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea şi completarea 

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

rutieră, nu mai este necesară întocmirea auditurilor de siguranţă rutieră pentru 

drumurile judeţene. Serviciile privind auditul rutier achiziţionate deja în cadrul 

proiectului vor putea fi incluse în cadrul bugetului proiectului, însă achiziţiile 

viitoare pentru astfel de servicii nu mai sunt justificate. Având în vedere faptul că 

pentru realizarea auditului rutier aveţi prevăzute 3 achiziţii, una dintre ele fiind 

deja realizată în luna martie 2016 (Realizarea auditului de siguranţă rutieră – 

Stadiul 1 proiect preliminar DJ 106 Agnita-Sighişoara, în valoare de 95.252,18 lei), 

este necesar ca valoarea aferentă celorlalte două audituri de siguranţă rutieră (La 

faza PT şi la Recepţia finală în valoare totală de 374.327,82 lei)prevăzute a se 

achiziţiona în perioada noiembrie 2018, respectiv aprilie 2021, să fie eliminate din 

cadrul bugetului proiectului. Pe cale de consecinţă se vor reface toate secţiunile 
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cererii de finanţare afectate de această modificare. (Buget Anexa 2, Devizul 

General, declaraţii de angajament, lista de echipamente lucrări/servicii, etc.). 

În consecinţă, bugetul proiectului a fost diminuat cu suma de 367.488,78 lei, 

reprezentând cheltuieli pentru audit de siguranţă rutieră la nivel de proiect tehnic 

şi la terminarea lucrărilor care nu se va mai realiza. Valoarea totală a proiectului 

conform devizului general actualizat se reduce de la 118.992.972,75 lei(inclusiv 

TVA), la 118.625.483,97 lei (inclusiv TVA). Valoarea de construcţii-montaj rămâne 

nemodificată, în sumă de 101.938.868,01 lei (inclusiv TVA). 

Devizul general, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.101/2017, se 

înlocuieşte cu Devizul general actualizat de către proiectantul S.C. BETA COPS 

S.R.L., Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

Având în vedere faptul că pe perioada evaluării proiectului s-a solicitat excluderea 

din proiect a sectoarelor de drum pe care există lucrări aflate în garanţie, din 

lungimea totală a sectorului de drum care va fi supus reabilitării de 37,312 km, prin 

prezentul proiect se vor reabilita 36,879 km. Ca atare Anexa nr.2 descrierea 

investiţiei se modifică prin precizarea lungimii de drum care se va reabilita prin 

acest proiect. 

Având în vedere faptul că modificarea devizului general conduce implicit la 

modificarea bugetului proiectului,a valorii contribuţiei la total cheltuieli eligibile şi 

a valorii contribuţiei la total cheltuieli neeligibile, valori care sunt înscrise în 

Acordul de parteneriat este necesară înlocuirea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.101/2017. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare în regim 

de urgenţă proiectul de hotărâre alăturat.  

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

Director 

Valer Băţaga 
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