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HOTĂRÂREA NR. 81 

din 25 iulie 2018 

 

privind aprobarea unei colaborări între Judeţul Mureş şi Comuna Band pentru 

realizarea în comun a lucrării „Amenajare parcări în localitatea Band” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.15491/19.07.2018 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate nr.15492/19.07.2018 al Direcţiei Tehnice - 

Serviciul Urmărirea Lucrărilor, raportul Serviciului Juridic nr.15499/19.07.2018, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În considerarea prevederilor art.35 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e) şi ale alin.(6), lit.a), coroborate cu cele 

ale art.97 alin.(1) şi ale art.102 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. (1) Se aprobă colaborarea între Judeţul Mureş şi Comuna Band pentru realizarea 

şi finanţarea în comun a lucrării „Amenajare parcări în localitatea Band”, în condiţiile 

convenţiei prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

(2)Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare 

necesare realizării lucrării prevăzute la alin.(1). 

Art.2. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş,cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Comunei Band, precum şi Direcţiei Economice şi 

Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care 

răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE            Contrasemnează 

Péter Ferenc       SECRETAR 

        Paul Cosma 
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Nr.15491/19.07.2018 

Dosar IXB/2 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea unei colaborări între Județul Mureș și Comuna Band pentru 

realizarea în comun a lucrării „Amenajare parcări în localitatea Band” 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureș nr.60/24.05.2018 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Amenajare parcări în localitatea Band”. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) a fost realizată în cadrul 

contractului de servicii de proiectare nr.57/19422/14.09.2017, încheiat între S.C. 

GEOPLAN CONSULTING S.R.L. Tîrnăveni, în calitate de prestator şi Judeţul Mureş în 

calitate de achizitor. 

Proiectul presupune executarea lucrărilor necesare amenajării parcărilor ce asigură 21 

de locuri de parcare cu sistem rutier adecvat, marcate şi semnalizate corespunzător, 2 

staţii de autobuz care deservesc toate direcţiile, asigură accesul cetăţenilor la noul 

sediu al Primăriei Band, la Cabinetul Stomatologic, la blocurile de locuit, la Biserica 

Romano Catolică, la Căminul Cultural, la Postul de Poliţie, la Oficiul Poştal, la Centrul 

APIA şi trei magazine precum şi corelarea semnalizării orizontale şi verticale existente 

cu cea nouă impusă de amenajările efectuate. 

Lucrările constau din: 

1. Pentru parcări 

- 10 cm – dale auto blocante din beton vibropresat 

- 5 cm – nisip 

- 12 cm – piatră spartă 

- 14 cm – balast nisipos 

- 30 cm – blocaj din piatră brută 

- Semnalizarea orizontală şi verticală a traseului prin aplicare de marcaje rutiere 

şi montare de indicatoare rutiere 

2. Pentru staţiile de autobuz 

- 5 cm beton asfaltic cu criblură BA 16 (EB 16 RUL 50/70) 

- 18 cm beton C20/25 

- 12 cm – piatră spartă 

- 18 cm – balast nisipos 

- 30 cm – blocaj din piatră brută 

- Semnalizarea orizontală şi verticală a traseului prin aplicare de marcaje rutiere 

şi montare de indicatoare rutiere 
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Alte tipuri de lucrări 

a) Lucrări de scurgere a apelor pluviale 

- realizarea lucrărilor de săpătură executate mecanizat pentru rigole acoperite 

cu dale carosabile şi pereu din dale de beton 50x50x8 cm 

- în zonele în care scurgerea apelor este asigurată de rigole acoperite cu dale 

carosabile, acostamentul drumului va fi impermeabilizat şi va avea următoarea 

structură: 20cm balast + 12cm piatră spartă + 5cm BA 16 

- în zonele în care scurgerea apelor este asigurată de şanţuri dalate, 

acostamentele se vor completa cu un strat de 10 cm piatră spartă 

b) Amenajare drumuri laterale 

Există două drumuri laterale care se vor amenaja pe 20 m: 

- km 18+755 stg – 85mp – se va demonta pavajul existent se va demola dala din 

beton existentă şi se va aplica un sistem rutier compus din 25cm balast şi 5cm 

BAD 20 

- km 18+755 dr – 85mp – cu un sistem rutier compus din 25cm balast şi 5cm BAD 

20 

- c) Siguranţa circulaţiei: aplicarea de marcaje rutiere și montare de indicatoare 

rutiere. 

Conform art.35 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în 

afara fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun, iar 

semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în 

intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan. 

Conform devizului întocmit de proiectant – anexat prezentei, valoarea investiției 

(inclusiv TVA) este de 662.535,39 lei, din care C+M: 513.038,98 lei. 

Cota parte din cheltuieli ce ar reveni Județului Mureș este în sumă de 440.726,34 

lei, iar Comunei Band este în sumă de 210.980,05 lei, aferente finanțării amenajării 

staţiilor de autobuz. 

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem aprobarea unei colaborări între 

Județul Mureș și Comuna Band pentru realizarea în comun a lucrării „Amenajare 

parcări în localitatea Band”. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 
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Nr.15492/19.07.2018 

Dosar IXB/2 

 

Raport de specialitate 

privind aprobarea unei colaborări între Județul Mureș și Comuna Band pentru 

realizarea în comun a lucrării „Amenajare parcări în localitatea Band” 

 

Situația existentă 

Drumul judeţean DJ152A Tîrgu Mureş-Band-Iernut leagă municipiul Tîrgu Mureş şi 

oraşul Iernut, traversând localitatea Band. În intravilanul localităţii Band există două 

parcări neamenajate, situate în imediata apropiere a intersecţiei drumurilor judeţene 

DJ152A Tg.Mureş-Band-Iernut respectiv DJ151A int. DJ151-Şăulia-Band şi deservesc 

următoarele obiective: 

    -  sediul administrativ al Primăriei Band 

    -  căminul cultural 

    -  cabinet stomatologic 

    - post poliţie 

    - oficiul poştal  

    - centrul APIA 

    -  biserica catolică 

    -  bloc de locuinţe (20 ap) 

    -  trei magazine 

Parcările sunt situate la km 18+700 pe o parte şi cealaltă a drumului judeţean DJ152A 

având lăţimea platformei parcărilor cuprinsă între 5,0-9,0 m şi lungimea între 40,0-

75,0 m. Dificultatea de intrare în parcări a autovehiculelor face ca acestea să 

staţioneze pe partea carosabilă, ceea ce duce la  strangularea circulaţiei pe tronsonul 

respectiv, iar odată cu intensificarea traficului greu din zonă, circulaţia se desfăşoară 

cu greutate, punând în dificultate accesul participanţilor la trafic şi existând 

posibilitatea producerii de accidente de circulaţie. Parcările sunt  realizate din balast 

care s-a degradat în mod considerabil sub acţiunea traficului, a factorilor climatici şi a 

naturii terenului. Cele două parcări prezintă denivelări şi gropi iar autovehiculele aduc 

noroi pe partea carosabilă care favorizează alunecarea autovehiculelor pe acesta şi 

implicit producerea de accidente rutiere. În vederea eliminării  obstacolelor şi 

condiţiilor nefavorabile provocatoare de accidente rutiere se impune realizarea unor 

lucrări de amenajare a parcărilor şi a acceselor aferente. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureș nr.60/24.05.2018 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Amenajare parcări în localitatea Band”. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) a fost realizată în cadrul 

contractului de servicii de proiectare nr. 57/19422/14.09.2017, încheiat între S.C. 

GEOPLAN CONSULTING S.R.L. Tîrnăveni, în calitate de prestator şi Județul Mureş în 

calitate de achizitor. 
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Situația propusă 

Proiectul presupune executarea lucrărilor necesare amenajării parcărilor ce asigură 21 

de locuri de parcare cu sistem rutier adecvat, marcate şi semnalizate corespunzător, 2 

staţii de autobuz care deservesc toate direcţiile, asigură accesul cetăţenilor la noul 

sediu al Primăriei Band, la Cabinetul Stomatologic, la blocurile de locuit, la Biserica 

Romano Catolică, la Căminul Cultural, la Postul de Poliţie, la Oficiul Poştal, la Centrul 

APIA şi trei magazine precum şi corelarea semnalizării orizontale şi verticale cu cea 

nouă impusă de amenajările efectuate. 

Lucrările constau din: 

1. Pentru parcări 

- 10 cm – dale auto blocante din beton vibropresat 

- 5 cm – nisip 

- 12 cm – piatră spartă 

- 14 cm – balast nisipos 

- 30 cm – blocaj din piatră brută 

- Semnalizarea orizontală şi verticală a traseului prin aplicare de marcaje rutiere 

şi montare de indicatoare rutiere 

2. Pentru staţiile de autobuz 

- 5 cm beton asfaltic cu criblură BA 16 (EB 16 RUL 50/70) 

- 18 cm beton C20/25 

- 12 cm – piatră spartă 

- 18 cm – balast nisipos 

- 30 cm – blocaj din piatră brută 

- Semnalizarea orizontală şi verticală a traseului prin aplicare de marcaje rutiere 

şi montare de indicatoare rutiere 

Alte tipuri de lucrări 

a) Lucrări de scurgere a apelor pluviale 

- realizarea lucrărilor de săpătură executate mecanizat pentru rigole acoperite 

cu dale carosabile şi pereu din dale de beton 50x50x8 cm 

- în zonele în care scurgerea apelor este asigurată de rigole acoperite cu dale 

carosabile, acostamentul drumului va fi impermeabilizat şi va avea următoarea 

structură: 20cm balast + 12cm piatră spartă + 5cm BA 16 

- în zonele în care scurgerea apelor este asigurată de şanţuri dalate, 

acostamentele se vor completa cu un strat de 10cm piatră spartă 

b) Amenajare drumuri laterale 

Există două drumuri laterale care se vor amenaja pe 20 m: 

- km 18+755 stg – 85mp – se va demonta pavajul existent se va demola dala din 

beton existentă şi se va aplica un sistem rutier compus din 25cm balast şi 5cm 

BAD 20; 

- km 18+755 dr, cu un sistem rutier compus din 25cm balast şi 5cm BAD 20; 
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c) Siguranţacirculaţiei 

Pentru acest tip de lucrări se execută: 

- semnalizare orizontală: prin aplicarea de marcaje rutiere 

- semnalizare verticală: prin montare de indicatoare rutiere 

Perioada de timp necesară realizării lucrărilor este de 4 luni. 

Conform art.35 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările şi 

completările ulterioare drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara 

fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun iar semnalizarea 

unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de 

către consiliile judeţene în extravilan. 

Valoarea investiției,  (inclusiv TVA), conform devizului general întocmit de proiectant, 

este de 662.535,39lei din care C+M: 513.038,98 lei. 

Cota parte din cheltuielile ce revine județului Mureșeste suma de 440.726,34 lei,  

care se compune din: 

 - valoarea lucrărilor de construcții și a cheltuielilor cu organizarea de 

șantier este de:  353.415,31 lei (inclusiv TVA);  

 -  valoareaserviciilor de proiectareșiasistențătehnică din partea 

proiectantului, verificareproiecttehnic: 8.125,81 lei; 

 -   valoareaserviciilor de diriginție de șantier: 3.447,95 lei;  

 -   taxa ISC, CSC: 3.803,53 lei; 

 -   cheltuielidiverseșineprevăzute (20%): 71.933,74 lei. 

Cota parte din cheltuielile ce revine comunei Band este suma de 210.980,05 lei, care 

se compune din: 

 - valoarea lucrărilor este de: 169.183,40 lei (inclusiv TVA); 

 - valoareaserviciilor de proiectareșiasistențătehnică din partea 

proiectantului, verificareproiecttehnic: 3.889,90 lei; 

 - valoareaserviciilor de diriginție de șantier: 1.650,57 lei; 

 - taxa ISC, CSC: 1.820,79 lei; 

 - cheltuielidiverseșineprevăzute (20%): 34.435,39 lei. 

Având în vedere cele prezentate anterior, solicităm aprobarea unei colaborări între 

județul Mureșși comuna Band pentru realizarea în comun a lucrării  „Amenajare 

parcări în localitatea Band”. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 

 
 
 
Întocmit:  Ignat Ionel 

Verificat: şef serviciu ing. Oarga Marieta 

2 ex 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei colaborări între Judeţul 

Mureş şi Comuna Band pentru realizarea în comun a lucrării „Amenajare 

parcări în localitatea Band” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr.15491/19.07.2018 şi raportul de specialitate 

nr.15492/19.07.2018 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: 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese, că în intravilanul localităţii 

Band există două parcări neamenajate, situate în imediata apropiere a intersecţiei 

drumurilor judeţene DJ152A Tîrgu Mureş-Band-Iernut și DJ151A Şăulia-Band. 

Parcările sunt  realizate din balast care s-a degradat în mod considerabil sub 

acţiunea traficului, a factorilor climatici şi a naturii terenului.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureș nr.60/24.05.2018 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Amenajare parcări în localitatea 

Band”. 

Proiectul presupune executarea lucrărilor necesare amenajării parcărilor ce 

asigură 21 de locuri de parcare cu sistem rutier adecvat, marcate şi semnalizate 

corespunzător, 2 staţii de autobuz care deservesc toate direcţiile, asigură accesul 

cetăţenilor la noul sediu al Primăriei Band, la Cabinetul Stomatologic, blocurile de 

locuit, Biserica Romano Catolică, Căminul Cultural, Postul de Poliţie, Oficiul 

Poştal, Centrul APIA şi trei magazine precum şi corelarea semnalizării orizontale şi 

verticale cu cea nouă impusă de amenajările efectuate.  

Conform art.35 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în 

afara fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun, iar 

semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în 

intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan. 

Nr.15499/19.07.2018 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Potrivit prevederilor art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autoritățile deliberative 

pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii 

publice locale. 

De asemenea, potrivit art.91 alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul județean aprobă cooperarea cu persoane juridice române, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor lucrări de investiții de interes 

județean.  

Analizând clauzele Convenției de colaborare supusă aprobării, apreciem că 

acestea respectă și reflectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi 

încheiată, respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților 

semnatare. 

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.”e” și ale alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de 

hotărâre privind aprobarea unei colaborări între Județul Mureș și Comuna Band 

pentru realizarea în comun a lucrării „Amenajare parcări în localitatea Band”, 

poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 
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