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HOTĂRÂREA NR. 169 

din 23 noiembrie 2017 

privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.25436/23.11.2017 a Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte – Serviciul Dezvoltare Regională, pentru 

aprobarea proiectului privind „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” şi a cheltuielilor 

legate de proiect,  

Luând în considerare scrisoarea nr.25911/30.10.2017, transmisă de către Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru demararea etapei precontractuale 

privind proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”, 

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru 

accesarea fondurilor aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi ale 

Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 6 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiții 

6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare 

la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale, 

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.(5) lit. „a”, pct.12 şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”, în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 

Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 

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

multimodale, apelul de proiecte nr.2.  

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”, 

în cuantum de 118.625.483,97 lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului.  
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Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în sumă de 286.969,09 lei, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, aferente UAT 

Județul Mureș, cât şi contribuţia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului 

aferentă UAT Județul Mureș, în cuantum de 1.035.317,87 lei, reprezentând 

cofinanţarea proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”.  

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighișoara”, corespunzător lucrărilor 

executate pe teritoriul administrativ al judeţului Mureş, se vor suporta din resurse 

proprii ale UAT Judeţul Mureş, astfel încât să se asigure desfăşurarea în condiții 

optime a proiectului. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale.  

Art.6. Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță, întreținere ale proiectului 

„Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighișoara”, pe întreaga perioadă de durabilitate a 

acestuia, corespunzător sectorului de drum situat pe teritoriul administrativ al 

județului Mureș, se vor suporta de către UAT Județul Mureș. 

Art.7. Se împuterniceşte doamna Cîmpean Daniela, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Sibiu, să semneze toate actele necesare, anexele şi contractul de finanţare în 

numele Judeţului Mureş.  

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care vor răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
pentru aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” şi a cheltuielilor legate 
de proiect  
 

 

 

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 scrisorile nr.25911/30.10.2017 şi nr.28192/21.11.2017, transmisă de către Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Centru, UAT Judeţul Sibiu a fost înştiinţat asupra faptului că 

s-a demarat etapa precontractuală privind proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-

Sighişoara”.  

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru accesarea 

fondurilor aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi ale Ghidului 

solicitantului specific pentru Prioritatea de investiţii 6.1, pentru continuarea procesului 

anterior menţionat, solicitantul şi partenerii trebuie să transmită Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Centru, o serie de documente. Printre acestea se numără şi 

hotărârea de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu 

ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie.  

Această hotărâre trebuie să cuprindă toate cheltuielile pe care solicitantul şi partenerii 

trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia la cheltuielile 

eligibile, cheltuielile neeligibile şi conexe, dacă este cazul, asumarea cheltuielilor de 

întreţinere şi mentenanţă pe toată durata de valabilitate a contractului de finanţare), 

inclusiv asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Valoarea totală a proiectului privind „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” este de 

118.625.483,97 lei (inclusiv TVA), din care cheltuieli eligibile în sumă de 117.971.497,90  

lei şi cheltuieli neeligibile în sumă de 653.986,07 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă 

solicitată pentru realizarea proiectului este de 115.612.067,94 lei.  

   Nr.25436 / 23.11.2017 

   Dosar VI D/1 
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Contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la realizarea proiectului este de 1.322.286,96  lei, 

din care 1.035.317,87 lei contribuţia la cheltuieli eligibile şi 286.969,09  lei contribuţie la 

cheltuieli neeligibile.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare în regim de urgenţă 

proiectul privind „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” şi a cheltuielilor legate de proiect, 

în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie 

a proiectului, anexat prezentei. 

 

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 

Director 

Băţaga Valer 
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