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HOTĂRÂREA NR. 179 

din 23 noiembrie 2017 

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, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând expunerea de motive nr.24690/15.11.2017 a Direcției Tehnice 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și  avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91, alin.(1), lit. ”f” și ale art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.I. Hotărârea 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, cu modificările şi completările ulterioare,  
se modifică după cum urmează: 

Art. 4, alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut: 

”(2) Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile 
neeligibile estimate în valoare de 2.995.119,88 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”, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin 
Programul național de dezvoltare locală.” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 

 

PREȘEDINTE          Contrasemnează 

Péter Ferenc          SECRETAR 

                  Paul Cosma 
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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, cu modificările și completările 

ulterioare  

 

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 regăsește și investiția 

Județului Mureș ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 

0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”. 

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 adresa 

nr.20004/22.09.2017, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr.133591/25.09.2017. 

În urma verificărilor documentațiilor depuse, reprezentanții Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene au transmis 

unele obiecții referitoare la valorile care trebuie suportate din  bugetul local, 

cuprinse în devizul general. 

Luând în considerare obiecțiile susmenționate au fost recalculate valorile 

neeligibile și pe cale de consecință s-a adoptat  Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.156/26.10.2017 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. 

 

             Nr.24690/15.11.2017 

               Dosar IXD/5 
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Astfel, pentru investiția „Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza–Voivodeni–Glodeni, 

km 0+000-0+631 şi km 4+726-12+684, județul Mureș” s-au aprobat cheltuielile 

neeligibile estimate la valoarea de 1.439.796,09 lei inclusiv TVA. 

Cu adresa Consiliului Județean Mureș nr.22991/27.10.2017 s-au transmis la 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

documentele solicitate precum și Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.156/26.10.2017. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene abilitat să verifice documentația aferentă investiției „Lărgire 

drum judeţean DJ154J Breaza–Voivodeni–Glodeni, km 0+000-0+631 şi km 4+726-

12+684, județul Mureș” ne-a informat telefonic că investiția de bază nu se 

încadrează în standardele de cost conform Hotărârii nr.363/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că nu este 

suficientă justificarea încadrării în standardul de cost transmisă cu adresa 

nr.9615/11.05.2017. 

Menționăm faptul că în documentația tehnico-economică s-a propus lărgirea 

drumului județean pe o lungime totală de 8,525 km, valoarea fără TVA a 

investiției de bază fiind de 17.929.653,79 lei. 

Valoarea structurii rutiere pe partea carosabilă și pe acostamente din devizul 

general întocmit de proiectant este de 11.329.274,63 lei.  

În HGR 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investiţii finanţate din fonduri publice costul standard aferent realizării structurii 

rutiere este de 1.175.634 lei/km. 

Conform studiului de fezabilitate tronsoanele asupra cărora se intervine sunt: 

km 0+000-0+631 = 0,631 km și km 4+726-12+620 = 7,894 km, în total 8,525 km  

Valoarea eligibilă, fără TVA, aferentă sistemului rutier Conform HGR nr.363/2010, 

pentru lungimea de 8,525 km este de: 

 8,525 km x 1.175.634 lei/km = 10.022.279,85 lei 

Valoarea eligibilă, cu TVA, aferentă sistemului rutier conform HGR nr.363/2010, 

pentru lungimea de 8,525 km este de: 

 10.022.279,85 lei x 1,19 = 11.926.513,02 lei 

Valoarea neeligibilă, fără TVA, este diferența între valoarea realizării sistemului 

rutier prevăzută în studiul de fezabilitate și valoarea rezultată din aplicarea 

costului standard, calculată astfel: 

 11.329.274,63 lei – 10.022.279,85 lei = 1.306.994,78 lei 

Valoarea neeligibilă, cu TVA, aferentă structurii rutiere pentru lucrarea ”Lărgire 

drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-

12+684, județul Mureș”, se calculează prin aplicarea TVA (19%) la valoarea de mai 

sus și anume: 

 1.306.994,78 lei x 1,19 = 1.555.323,79 lei 
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Menționăm faptul că pentru lucrări de lărgiri de drum nu există standard de 

cost. 

 

La valoarea neelegibilă de 1.555.323,79 lei cu TVA aferentă structurii rutiere se 

adaugă valoarea neeligibilă de 1.439.796,09 lei cu TVA aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.156/26.10.2017, suma totală fiind de: 

        1.439.796,09 lei + 1.555.323,79 lei = 2.995.119,88 lei (inclusiv TVA) 

Având în vedere cele susmenționate se impune aprobarea cheltuielilor neeligibile 

estimate în valoare totală de 2.995.119,88 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” și pe cale de consecință modificarea art.4, alin.2 

din Hotărârea 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, cu 

modificările și completările ulterioare, 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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