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        HOTĂRÂREA NR.60 
   din 24 mai 2018 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei ”Amenajare parcări în localitatea Band” 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.10579/18.05.2018 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, raportul de specialitate nr.10578/18.05.2018 al Direcţiei Tehnice - 
Serviciul Urmărirea Lucrărilor, raportul Serviciului Juridic nr.10708/18.05.2018, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare documentaţia tehnico-economică întocmită de proiectantul S.C. 
Geoplan Consulting S.R.L., 

Potrivit 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. b)-c) și ale alin.(3), lit.f), coroborate cu 
cele 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 şi indicatorii tehnico-economici ai 
investiţiei ”Amenajare parcări în localitatea Band”, conform anexei și a devizului 
general, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea ei la 
îndeplinire.  

 
 
PREŞEDINTE                                             Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                                SECRETAR
                                                                                                       Paul Cosma
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Expunere de motive 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici a investiţiei” Amenajare parcări în localitatea Band”  
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureș nr. 31/30.03.2017 a fost încuviinţată 
realizarea  lucrării ” Amenajare parcări în localitatea Band”. 

Documentaţia este însoţită de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism 
nr.17/28.06.2017, după cum urmează: 

- Aviz de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – nr.2721/ 06.12.2017 

- Aviz de la Agenţia de Protecţie a Mediului – nr.10789/14.12.2017 

- Aviz de la Administratorul reţelei de apă – Aquaserv SA – nr.9842/V/B/6/ 
05.01.2018 

- Aviz de la Administratorul reţelei de canalizare –Primăria Band – 
nr.900/12.02.2018 

- Aviz de la Deţinător reţea de energie electrică - SDE Transilvania Sud – 
nr.70301719956/15.01.2018 

- Aviz de la Deţinător reţea de distribuţie gaz metan – Delgaz Grid – 
nr.210907883/06.02.2018 

- Aviz de la Deţinător reţea de telefonie -Telekom România – nr.7/04.01.2018 

- Aviz de la Consiliul Judeţean Mureş - Direcţia Tehnică – nr.115/15.12.2017 

- Aviz de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – nr.952/17/SU-
MS/16.01.2018 

- Aviz de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş – nr.28/19.12.2017 

- Aviz de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş – Serviciu rutier – nr.309.706/ 
06.02.2018.  

Ca urmare a verificării documentaţiei şi luând în considerare că documentaţia 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 şi completările ulterioare,  

Supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

VICEPREŞEDINTE                                               DIRECTOR EXECUTIV                

Ovidiu Dancu                       ing. Márton Katalin 

 
Întocmit: Ignat Ionel 
Verificat: şef serviciu ing. Oarga Marieta 
2 ex 
  

 Nr.10579/18.05.2018

 Dosar IXC/1 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Amenajare 
parcări în localitatea Band” 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 
Mureş, cu expunerea de motive nr. 10.579/18.05.2018 şi raportul de specialitate 
nr. 10.578/18.05.2018 al Direcției Tehnice – Serviciul Urmărirea Lucrărilor,  

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: 

Prin anexa nr.9 la HCJM nr.31/30.03.2017 au fost alocate sumele necesare 
realizării lucrării ”Amenajare parcări în localitatea Band”, proiectare și execuție, 
în valoare totală de 200.000 lei. 

Prin urmare, a fost elaborată documentația tehnico-economică aferentă 
obiectivului de investiții, 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 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 

Nr.10708/18.05.2018 

Dosar. VI/D/1 
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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.”b”, ”c” și ale alin.(3) lit.”f” din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției ”Amenajare parcări în localitatea Band”, poate fi 
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella / 2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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