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HOTĂRÂREA NR.50 

din 26 aprilie 2018 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități în imobil” la intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 32 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8700/20.04.2018 a Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Mureș, Raportul de specialitate nr.8701/20.04.2018 al Direcţiei Tehnice - Serviciul 

Investiții și Achiziții Publice - Compartimentul Investiții, Raportul Serviciului Juridic nr. 

8733/20.04.2018, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare documentația tehnico-economică întocmită de proiectantul S.C. 

B&B ORTO PROIECT S.R.L. Tîrgu-Mureș,  

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit. b), 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.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 

investiției „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în imobil”, 

conform anexei și a devizului general, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 

Tîrgu-Mureș, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Județean 

Mureș, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                                        SECRETAR 

                                                                               Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-

economice pentru investiţia „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități în imobil” la intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 32  

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 este situat în intravilanul municipiului 

Tîrgu Mureş, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 32, fiind în proprietatea Judeţului 

Mureş-domeniu public, identificat prin CF nr.138204/41726/26.07.2017 Tîrgu Mureş, 

Nr. cadastral CAD: 1010-C1, Top: 1483/5, 1486/6. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 15/15.02.2018 a fost încuviințată 

realizarea lucrării „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în 

imobil” de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș.  

Acesta a solicitat prin adresa nr.291/15.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș cu nr. 5093/15.03.2018, aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico 

economici pentru investiția „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități în imobil” la intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 32, în conformitate cu 

prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Documentația tehnică a fost recepționată conform Procesului Verbal de Recepție a 

Lucrărilor de Servicii proiectare nr.286/14.03.2018 de către Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș.  

 

Prin adresa nr. 291/15.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

5093/15.03.2018, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş, în calitate 

de beneficiar al investiției, a înaintat împreună cu documentația tehnico-economică 

faza DALI, următoarele documente, incluzând și avizele și acordurile specificate 

Certificatul de urbanism nr. 1946/17.10.2017: 

- Certificat de urbanism nr. 1946/17.10.2017; 

- Devizul general elaborat în conformitate cu HG 907/2016; 

- Graficul de execuție al lucrării de investiție; 

- Extras de carte funciară pentru informare Nr. 138204 împreună cu Anexa 1 la 

Partea 1; 

- Proces Verbal de Recepție a Serviciilor Nr. 286 / 14.03.2018 al Lucrărilor de 

Servicii Proiectare; 
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- Expertiza tehnică; 

- Avizul (apă și canalizare) SC COMPANIA AQUASERV SA Tîrgu Mureș Nr. 

8492/III/B/6/13.11.2017; 

- Avizul (energie electrică) SDEE Transilvania Sud Tîrgu Mureș;  

- Avizul (gaze naturale) SC DELGAZ GRID SA Tîrgu Mureș Nr. 

210729359/02.11.2017; 

- Avizul (telefonizare) SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA București Nr. 

1114/03.11.2017; 

- Avizul (depozitare deșeuri) SC SALUBRISERV SA Tîrgu Mureș Nr. 

463/27.10.2017; 

- Avizul Primăria Tîrgu Mureș, Serviciul Public Administrația Domeniului Public  

Nr. 3730/27.10.2017 + Aviz ADP Nr. 390/02.11.2017; 

- Avizul Primăria Tîrgu Mureș, Direcția Tehnică, Biroul Energetic Nr. 

400/01.11.2017; 

- Adresa Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș Nr. 876/17/SU-

07.12.2017; 

- Avizul Direcția de Sănătate Publică Mureș Nr. 2155/10.11.2017; 

- Acord Inspectoratul de Stat în Construcții Mureș Nr. 8394/27.02.2018; 

- Direcția Județeană pentru Cultură Mureș Nr.15/Z/30.01.2018; 

- Avizul Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr.9190/02.11.2017. 

 

Ca urmare a verificării documentației și luând în considerare că documentația a fost 

întocmită conform HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

 

 

 

VICEPREŞEDINTE  

Ovidiu Dancu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-

economice pentru investiţia „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități în imobil” la intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 32  

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 este situat în intravilanul municipiului 

Tîrgu Mureş, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 32, fiind în proprietatea Judeţului 

Mureş-domeniu public, identificat prin CF nr.138204/41726/26.07.2017 Tîrgu Mureş, 

Nr. cadastral CAD: 1010-C1, Top: 1483/5, 1486/6. 

 

Situația existentă  

Obiectivul supus intervenției și care face obiectul documentației, este clădirea în care 

funcționează centrul/școală pentru persoane cu nevoi speciale. Clădirea școlii este o 

construcție veche, realizată din cărămidă, construită în jurul anului cca. 1920, 

structurată pe 3 nivele de înălțime (demisol, parter, etaj) și 2 etaje intermediare.      

În clădire se găsesc: sala de sport, spații pentru profesori, 2 săli de mese, bucătărie, 

spații pentru depozitare, birouri (contabilitate, director, secretariat, etc), coridoare, 

săli de clasă, ateliere, cabinet, grupuri sanitare, casa scării.  

Amplasamentul pe care se află construcția are o suprafață de 2.000 mp, conform CF 

nr. CF nr.138204/41726/26.07.2017 Tîrgu Mureş. 

Fiind o construcție destinată persoanelor cu dizabilități, este dotată cu un sistem 

mecanic de transport a persoanelor în cărucior cu rotile, de la nivelul parterului la 

următorul etaj.  

În prezent, aspectul deficitar al imobilului constă în faptul că în zonele de acces în 

clădire nu are prevăzută o rampă de acces sau alt sistem de asistare a persoanelor cu 

dizabilități.   

Imobilul aferent investiției și terenul pe care este construit, este situat în intravilanul 

localității, în zonă de protecție a monumentelor istorice.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.67 din 01 ianuarie 2001, imobilul este 

în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș.  
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Situația propusă  

Prin proiectul de arhitectură și prin avizul eliberat de Direcția Județeană pentru 

Cultură Mureș, se propune construirea unei rampe detașabile, pe structură metalică și 

amplasarea acesteia în zona intrării principale (la fațada principală), destinată pentru 

realizarea accesului în imobil a persoanelor cu dizabilități locomotorii. Lucrările de 

construire și amplasare a rampei pentru accesul persoanelor cu dizabilități în imobil, 

la intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-

Mureș, se va putea realiza fără să implice modificări structurale ale clădirii sau alte 

problem de natură structurală.   

Se propune ca ansamblul rampei de acces să poată fi demontat. 

 

Pentru realizarea obiectivului de investiții, respectiv accesul în clădire, proiectantul a 

propus și prezentat două scenarii / variante tehnico-economice, determinate de 

caracteristicile ansamblului cu ajutorul căruia persoanele cu dizabilități locomotorii 

pot ajunge în imobil.  

 

În Scenariul 1:  

- Se propune realizarea accesului în imobil din zona fațadei principale (adiacente 

Bulevardului 1 Decembrie 1918), alegere determinată de diferența de nivel relativ 

redusă (cca. 54 cm) între trotuar și podestul de acces în școală.  

- S-au studiat și variante pentru accesul persoanelor din zona curții, dar diferența de 

nivel în această zonă este de cca. 1,10 m, ceea ce ar fi presupus realizarea unei 

rampe întinse ca dimensiuni sau amplasarea a două mecanisme de transport a 

persoanelor cu dizabilități datorită diferenței de nivel înter holul de acces din curte 

și holul principal al școlii.  

- Varianta tehnică propusă constă în construirea unei rampe de acces pe structură 

metalică, compusă dintr-un cadru metalic, suprafața de rulare realizată din table 

cu striații și balustrade metalice. 

- Rampa se va realiza ținând cont de normele în vigoare, fiind asigurat un podest cu 

dimensiunile necesare pentru a permite manevrarea fotoliului rulant, balustrade 

realizate în așa fel încât să poată fi folosită atât de adulți utilizatori ai scaunului cu 

rotile, cât și de copii. 

- Rampa va avea un rabord lateral de min. 10 cm, pentru a preveni alunecarea roților 

scaunului sau ale bastonului, iar în zonele de pornire vor fi prevăzute suprafețe 

tactil-vizuale de avertizare. 

- Se propune desfacerea rampei realizate necorespunzător în zona scărilor și 

refacerea finisajelor acestora. 

- S-a propus amplasarea rampei în așa fel încât gabaritul trotuarului să nu fie 

diminuat.   

 

În Scenariul 2:  

- Se propune realizarea unei variante de rampă de transport în plan înclinat pentru 

acces în imobil, construită  cu un mecanism cu întoarcere la 180°, astfel încât în 

momentul în care rampa este staționară, să nu diminueze gabaritul trotuarului. 
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- Această soluție tehnică este propusă să preia o diferență de nivel de 4 trepte. 

- Se propune și dotarea cu un sistem de sonerie, astfel încât persoana care va folosi 

mecanismul rampei de acces, să poată atenționa personalul școlii, fiind în 

permanență asistat de acesta. 

- În scenariul 2 se propune ca, într-o etapă ulterioară, să se reconfigureze/ 

repoziționeze poziția ușii de acces actuale, prin înlocuirea tâmplăriei în zona de 

acces din fațada principală. Scopul schimbării poziției ușii de folosință zilnică este 

de a optimiza spațiul de manevră al utilizatorului de scaun rulant. 

- Mecanismul rampei va fi alimentat cu energie electrică din circuitul de electricitate 

existent al clădirii, fără a fi necesară suplimentarea capacității de furnizare a 

energiei. 

 

Ambele scenarii au fost realizate ținând cont de răspunsurile primite de la autoritățile 

emitente de avize și acorduri solicitate prin certificatul de Urbanism. 

 

Diferența între cele două scenarii propuse o constituie soluția diferită din punct de 

vedere al accesului în imobil, precum și constucția tehnică și funcționarea mecanică 

diferită a rampei de acces.  

 
Scenariul / Opțiunea tehnico-economică optimă recomandată  

Scenariul tehnico-economic recomandat de către proiectant este Scenariul 1.  
 
Comparația scenariilor / opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

 

Scenariul 1 Scenariul 2 Avantaj 

Construirea unei rampe de 

acces pe structură metalică, 

cu suprafața de rulare 

realizată din table cu 

striații, rabord lateral de 

min. 10 cm și balustrade 

metalice având dimensiuni 

necesare pentru a permite o  

manevrare a fotoliului 

rulant, cu balustrade care să 

permită utilizarea scaunului 

cu rotile atât de către 

adulți, cât și de către copii, 

prevăzute în zonele de 

pornire cu  suprafețe tactil-

vizuale de avertizare.  

Realizarea unei variante de 

rampă de transport în plan 

înclinat pentru acces în imobil, 

construită  cu un mecanism cu 

întoarcere la 180° și dotarea cu 

un sistem de sonerie pentru 

avertizarea personalului din 

imobil. Într-o etapă ulterioară, 

urmând să se reconfigureze/ 

repoziționeze poziția ușii de 

acces actuale, prin înlocuirea 

tâmplăriei în zona de acces din 

fațada principală, scopul 

schimbării poziției ușii de 

folosință zilnică urmând a fi 

optimizarea spațiului de 

manevră al utilizatorului de 

scaun rulant. 

Scenariul 1 
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Costurile totale ale 

investiției: 35.401,75 lei + 

TVA, respectiv 7.596,94 

euro + TVA 

Costurile totale ale investiției: 

67.719,25 lei + TVA, respectiv 

14.532,03 euro + TVA 

Scenariul 1 

1 euro = 4,66 lei (conform curs BNR din 11.04.2018)  

În vederea justificării scenariului 1 recomandat, s-au luat în considerație următoarele 
avantaje:  
 
- Soluția tehnică de proiectare și construcție mai simplă;  

- Nu necesită intervenții majore la construcție ;  

- Valoarea de investiție este mai mică față de scenariul 2.  

 

Conform scenariului 1 recomandat, suma totală a investiţiei este 42.048,81 lei cu 

inclusiv TVA (19%), echivalent cu 9.023,35 euro cu inclusiv TVA (19%), din care C+M: 

26.098,50 lei inclusiv TVA (19%), echivalent cu 5.600,54 euro cu inclusiv TVA (19%). 

(1 euro=4,66 lei, conform curs BNR la data 11.04.2018).  

 

Durata de realizare a lucrării: Durata de implementare a obiectivului de investiții 

este 6 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni, conform graficului 

întocmit de proiectant.  

 

Având în vedere avantajele și dezavantajele prezentate mai sus pentru cele două 

scenarii, precum și că, datorită soluției tehnice mai complexe de realizare a rampei 

construită  cu un mecanism cu întoarcere la 180°care implică costuri mai mari de 

realizare decât cea propusă în scenariul 1, se poate concluziona că alegerea 

scenariului 1 este justificată, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de 

vedere financiar, prin diferența dintre valorile estimate pentru fiecare scenariu în 

parte.  

Din punct de vedere funcțional, ambele variante asigură aceeași utilizare. 

Documentația tehnică depusă pentru proiectare și execuție „Amplasare rampă pentru 

accesul persoanelor cu dizabilități în imobil”, a fost realizată de către societatea SC 

B&B Orto Proiect SRL Tîrgu Mureş, la solicitarea Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș.  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, în calitate de beneficiar al 

investiției, a înaintat prin adresa nr. 291/15.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș sub nr. 5093/15.03.2018, un exemplar original din documentația tehnico-

economică – faza DALI, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în imobil” la 

intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, 

Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.32. 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea 

administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţii 

administrativ-teritoriale.  
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Conform art.23 lit.(d) din aceeaşi lege, ordonatorul de credite răspunde de 

integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o 

conduce. Imobilul este în patrimoniul Judeţului Mureş, astfel lucrările descrise mai sus 

trebuie realizate de proprietar/administrator.  

Finanțarea investiției se va realiza din Bugetul Local al Consiliului Județean Mureș.  

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre aprobare documentaţia 

tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Amplasare rampă 

pentru accesul persoanelor cu dizabilități în imobil” situată în municipiul Tîrgu Mureș, 

Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.32, la o valoare de 42.048,81 lei cu inclusiv TVA 

(19%), echivalent cu 9.023,35 euro cu inclusiv TVA (19%), din care C+M: 26.098,50 lei 

inclusiv TVA (19%), echivalent cu 5.600,54 euro cu inclusiv TVA (19%). 

(1 euro=4,66 lei, conform curs BNR la data 11.04.2018).  

 

 

 

VICEPREŞEDINTE       DIRECTOR EXECUTIV 

Ovidiu Dancu       ing. Márton Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Tămaș Teofil 

Verificat: şef serviciu ing. Pătran Carmen 

2 ex 
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RAPORT  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei 

tehnico-economice pentru investiţia „Amplasare rampă pentru accesul 

persoanelor cu dizabilități în imobil” la intrarea în unitatea școlară Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 

1918 nr. 32  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr.8700/20.04.2018 și raportul de specialitate al  

Direcției Tehnice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Hotărârea nr.15/2018 privind aprobarea bugetului general al 

Județului Mureș pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare – Anexele: 3/9 

și 8, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat investiția privind ”Proiectare și execuție 

amplasare/construcție rampă pentru persoane cu dizabilități la intrarea în 

unitatea școlară – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu Mureș.”  

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, în unele zone de acces 

în clădirea unității școlare nu există rampă de acces sau alt sistem de asistare a 

persoanelor cu dizabilități, astfel că se impune construirea unei rampe detașabile, 

pe structură metalică și amplasarea acesteia în zona intrării principale, destinată 

realizării accesului în imobil a persoanelor cu dizabilități locomotorii. 

Prin urmare, a fost elaborată documentația tehnico-economică aferentă 

investiției, respectiv studiul de fezabilitate, devizul general al investiției și 

documentația de avizare, în conformitate cu prevederile art.7-10 din HGR 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

Nr.8733/20.04.2018 

Dosar. VI/D/1  
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fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind obținute toate 

avizele prevăzute în certificatul de urbanism.  

Potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-

economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură din 

bugetul județului, se aprobă de către consiliul județean. 

De asemenea, potrivit art.91 alin.(3) lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes județean. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) 

lit.”a”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” din Legea nr.215/2001, și având în 

vedere faptul că lucrările de construire și amplasare a rampei se  vor realiza fără 

să implice modificări structurale ale clădirii – aflate în zona de protecție a 

monumentelor istorice, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-economice pentru 

investiţia „Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în imobil” 

la intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-

Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 32, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş. 
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