HOTĂRÂREA NR.14
din 28 februarie 2019
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lărgire drum
județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684,
județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie
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.4977/28.02.2019 a Vicepreședintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate nr.4978/28.02.2019 al Direcţiei tehnice,
raportul Serviciului juridic nr.4981/28.02.2019, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Ținând cont de prevederile art.7 alin.(2) lit.„b” și art.9 alin.(1) din Instrucțiunea ANAP
nr.2/2018, ale art.7 alin (6), art.10 alin.(4), 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, ale art.12 alin.(4) și (5) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale
art.41 alin.(4) lit.„e” din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 172/23.11.2017,
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:
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Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei ”Lărgire drum
județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684,
județul Mureș” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de 17.754.400,61lei, din
care C+M 15.741.373,41 lei, conform devizului general actualizat cuprins în Anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile
neeligibile estimate în valoare de 1.802.100,42 lei, inclusiv TVA, pentru investiția
„Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km
4+726-12+684, județul Mureș”.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției tehnice care răspunde de aducerea ei la
îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREŞEDINTE

Contrasemnează

Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma
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Nr.4977/28.02.2019
Dosar IXD/5

Expunere de motive
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum
județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+72612+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28
din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnicoeconomice 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

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a
fost semnat contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 al investiției
”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene și Consiliul Județean Mureș, la
valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată
documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei
„Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017, în valoare de
25.528.271,59 lei cu TVA (19%) inclus, conform devizului general.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.179/23.11.2017
privind
modificarea Hotărârii
nr.28 din
16
martie
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, s-a aprobat finanțarea din bugetul
Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de
2.995.119,88 lei inclusiv TVA.

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de
proiectare și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asocierea S.C. DRUMURI ŞI
PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C.
DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ S.R.L la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA și
15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus.
De asemenea, în data de 25.02.2019 a fost semnat contractul nr.10/4630 de
prestare a serviciului privind ”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier
pentru lucrările de Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni,
km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” cu SC FRANGOMY SOLUTIONS
SRL, la valoarea de 52.241,00 lei cu TVA.
Menționăm faptul că achiziția serviciilor pentru verificare proiect tehnic pentru
investiția susmenționată este în curs de desfășurare, urmând ca în cel mai scurt
timp să se încheie contractul de prestare servicii.
Totodată, prin adresa nr.142 din 22.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean
Mureș cu nr.4433 din 22.02.2019, Asocierea S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ S.R.L.
și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ŞI PODURI
MUREȘ S.R.L a depus Devizul ofertă actualizat ținând cont de prevederile art. 71
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal
prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în
perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor,
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a
include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program
normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
Potrivit prevederilor art.7, alin.(2), lit.b) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018
modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care
determină actualizarea prețului contractului.
Totodată, conform dispozițiilor art.9, alin(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 din
aceeași instrucțiune, în cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei
situații de natura celor prevăzute la art.7, alin.(2), coeficientul de actualizare se
aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care
are obligația de a justifica solicitarea respectivă.
Precizăm că la data de 02.11.2018, în cadrul propunerii financiare, care a stat la
baza încheierii contractului, au fost depuse și listele de cantități de lucrări, unde
tariful orar al manoperei a fost de 13,50 lei/oră.
Astfel, valoarea manoperei urmează a fi actualizată de la 13,50 lei/oră la
17,928 lei/oră.

Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr.21748 din
11.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.3546 din 13.02.2019,
a solicitat autorității publice județene transmiterea în termen de 2 săptămâni a
actelor adiționale la contractele de achiziții publice actualizate ca urmare a
aplicării art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, însoțite de
devizul general actualizat precum și de hotărârea consiliului județean de aprobare
a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și de aprobare a cofinanțării
de la bugetul local.
Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.4876/27.02.2019 a fost
aprobat devizul general actualizat, conform prevederilor OUG nr.114/2018 și
Instrucțiunea ANAP nr.2/2018, privind cheltuielile necesare realizării investiției ”
Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș”, respectiv ale Ordinului nr.1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cuprins în Anexa nr.1 la Referat, rezultând valoarea
de finanţare a obiectivului de investiţie, astfel:
- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.754.400,61 lei, din care
C+M 15.741.373,41 lei;
- cheltuielile neeligibile estimate sunt în valoare de 1.802.100,42 lei inclusiv
TVA.
Conform prevederilor art.7, alin (6) 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, în situația în
care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care
determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a
valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea
intervalelor prevăzute la alin.(5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a
documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a
noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în
Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Prevederile art.10 alin.(4) lit. „c” din HGR nr.907/2016, reglementează că devizul
general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor
de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin
grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în
mod obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând
valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) și alin.(5) din Normele metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea
contractelor de achiziţie se impune actualizarea devizul general, aprobarea
valorii de finanţare a obiectivului de investiţie prin hotărâre de consiliu judeţean
și transmiterea hotărârii la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
Față de cele de mai sus se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km
0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea
Consiliului
Județean
Mureș
nr.28
din
16
martie
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
Ovidiu Dancu

Nr.4978/28.02.2019
Dosar IXD/5

Raport de specialitate
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum
județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+72612+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28
din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnicoeconomice 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

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a
fost semnat contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 al investiției
”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene și Consiliul Județean Mureș, la
valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată
documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei
„Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017, în valoare de
25.528.271,59 lei cu TVA (19%) inclus, conform devizului general.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.179/23.11.2017 privind
modificarea Hotărârii nr.28 din 16 martie 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, s-a aprobat finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru
cheltuielile neeligibile estimate în valoare de 2.995.119,88 lei inclusiv TVA, din
care valoarea neeligibilă aferentă suprastructurii drum era de 1.555.323,79 lei cu
TVA.
Aceasta reprezintă un procent de 11,6% din valoarea totală aferentă suprastructurii
drum, calculat astfel:
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(1.555.323,79 lei : 13.481.836,81 lei) x 100 =11,6%
În devizul actualizat conform OUG nr.114/2018 valoarea totală cu TVA a
suprastructurii drum pentru cele două tronsoane de drum județean care se
reabilitează este de 10.471.471 lei.
Valoarea neeligibilă aferentă suprastructurii drum este de:
10.471.471 lei x 11,6% = 1.214.690,63 lei cu TVA
În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de
proiectare și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asocierea S.C. DRUMURI ŞI PODURI
MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI
ŞI PODURI MUREȘ S.R.L la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15
lei cu TVA (19%) inclus.
De asemenea, în data de 25.02.2019 a fost semnat contractul nr.10/4630 de
prestare a serviciului privind ”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier
pentru lucrările de Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni,
km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” cu SC FRANGOMY SOLUTIONS
SRL, la valoarea de 52.241,00 lei cu TVA.
Menționăm faptul că achiziția serviciilor pentru verificare proiect tehnic pentru
investiția susmenționată este în curs de desfășurare, urmând ca în cel mai scurt
timp să se încheie contractul de prestare servicii.
Totodată, prin adresa nr.142 din 22.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean
Mureș cu nr.4433 din 22.02.2019, Asocierea S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ S.R.L.
și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ŞI PODURI
MUREȘ S.R.L a depus Devizul ofertă actualizat ținând cont de prevederile art. 71
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal
prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada
1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include
sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
Potrivit prevederilor art.7, alin.(2), lit.b) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018
modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care
determină actualizarea prețului contractului.
Totodată, conform dispozițiilor art.9, alin(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 din
aceeași instrucțiune, în cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații
de natura celor prevăzute la art.7, alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la
nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are
obligația de a justifica solicitarea respectivă.
Precizăm că la data de 02.11.2018, în cadrul propunerii financiare, care a stat la
baza încheierii contractului, au fost depuse și listele de cantități de lucrări, unde
tariful orar al manoperei a fost de 13,50 lei/oră.
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Astfel, valoarea manoperei urmează a fi actualizată de la 13,50 lei/oră la
17,928 lei/oră.
Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul
general al investiției:
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor de cheltuieli din
devizul ofertă care se actualizează

Valoare
conform ofertei
depuse
lei
(fără TVA)

Valoarea
actualizată
conform OUG
nr.114/2018
lei
(fără TVA)

Cap.I

Cheltuieli
pentru
obţinerea
şi
amenajarea terenului
167.796,12
209.263,01
1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protecția
167.796,12
209.263,01
utilităților
Cap.II
Cheltuieli
pentru
asigurarea
0
utilităților necesare obiectivului
Cap.IV. Cheltuieli cu investiţia de bază, din 12.477.102,21
12.979.945,40
care:
4.1.
Construcţii şi instalaţii
12.477.102,21
12.979.945,40
CAP.V. Alte cheltuieli, din care:
5.1.
Organizare de şantier
39.007,30
40.686,47
5.1.1.
Lucrări de construcții și instalații
37.157,30
38.836,47
aferente organizării de șantier
5.1.2
Cheltuieli
conexe
organizării
1.850,00
1.850,00
șantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe
5.2.2.
Cota aferenta ISC pentru controlul
63.410,28
66.140,22
calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)
5.2.3.
Cota aferenta ISC pentru controlul
12.682,06
13.228,04
statului in amenajarea teritoriului ,
urbanism
si
pentru
autorizarea
lucrarilor de constructii (0,1%)
5.2.4.
Cota aferenta Casei Sociale a
63.410,28
66.140,22
Constructorilor – CSC (0,5%)
Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli,
punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în
aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit.”c” din Legea nr.215/1997 privind Casa
Socială a Constructorilor.
Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în
cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la
cap./subcap (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:
(209.263,01 + 12.979.945,40 + 38.836,47) x 0,5% = 13.228.044,88 x 0,5% =
66.140,22 lei;
Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea
autorizată a lucrărilor este de (209.263,01 + 12.979.945,40 + 38.836,47) x 0,1% =
13.228.044,88 x 0,1% = 13.228,04 lei;
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Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de
(209.263,01 + 12.979.945,40 + 38.836,47) x 0,5% = 13.228.044,88 x 0,5% =
66.140,22 lei.
Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct.
5.3., lit.a) ”Cheltuielile diverse și neprevăzute” sunt 10% în cazul executării unui
obiectiv /obiect nou de investiții și se calculează din cap./subcap (1.2 + 1.3 + 1.4 +
2 + 3.5 + 3.8 + 4), (209.263,00+ 70.000,00 + 11.000,00 + 43.900 + 12.979.945,40) x
10% = 13.314.108,41 x 10% = 1.331.410,84 lei.
Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr.21748 din 11.02.2019
și înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.3546 din 13.02.2019, a solicitat
autorității publice județene transmiterea în termen de 2 săptămâni a actelor
adiționale la contractele de achiziții publice actualizate ca urmare a aplicării art.
71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, însoțite de devizul general
actualizat precum și de hotărârea consiliului județean de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici actualizați, precum și de aprobare a cofinanțării de la bugetul
local.
Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.4876/27.02.2019 a fost
aprobat devizul general actualizat, conform prevederilor OUG nr.114/2018 și
Instrucțiunii ANAP nr.2/2018, privind cheltuielile necesare realizării investiției
”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș”, respectiv ale Ordinului nr.1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cuprins în Anexa nr.1 la Referat, rezultând valoarea
de finanţare a obiectivului de investiţie, astfel:
- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.754.400,61 lei, din care
C+M 15.741.373,41 lei;
- cheltuielile neeligibile estimate sunt în valoare de 1.802.100,42 lei inclusiv TVA.
Conform prevederilor art.7, alin (6) 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, în situația în
care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care
determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a
valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea
intervalelor prevăzute la alin.(5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a
documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a
noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în
Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Prevederile art.10 alin.(4) lit. „c” din HGR nr.907/2016, reglementează că devizul
general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija
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beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod
obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de
finanţare a obiectivului de investiţii.
În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) și alin.(5) din Normele metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea
contractelor de achiziţie se impune actualizarea devizul general, aprobarea valorii
de finanţare a obiectivului de investiţie prin hotărâre de consiliu judeţean și
transmiterea hotărârii la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Având în vedere prevederile legale susmenționate se impune actualizarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J
Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”,
aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 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, respectiv aprobarea cheltuielilor neeligibile
conform devizului general actualizat cuprins în Anexa la proiectul de hotărâre.
Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt
întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de
hotărâre.
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Nr.4981/28.02.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+0000+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.28 din 16 martie 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

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean
Mureş, cu expunerea de motive nr.4977/28.02.2019 şi raportul de specialitate
nr.4978/28.02.2019 al Compartimentului Bază de Date,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în speţă,
sunt incidente prevederile art.7 alin.(2) lit.„b” și art.9 alin.(1) din Instrucțiunea
ANAP nr.2/2018, ale art.7 alin (6), art.10 alin.(4) 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, ale art.12 alin.(4) și (5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
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ulterioare, precum și ale art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/28.07.2016 a fost aprobată
documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei
„Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km
4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.179/23.11.2017.
În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare
și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asocierea S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ
S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ŞI
PODURI MUREȘ S.R.L.
De asemenea, în data de 25.02.2019 a fost semnat contractul nr.10/4630 de prestare
a serviciului privind ”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările
de Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și
km 4+726-12+684, județul Mureș” cu SC FRANGOMY SOLUTIONS SRL.
De asemenea, prin adresa nr.142 din 22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean
Mureș sub nr.4433/22.02.2019, Asocierea S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ S.R.L. și
S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ
S.R.L a depus devizul ofertă actualizat ținând cont de prevederile art.71 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal
prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada 1
ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată se stabilește, fără a include sporuri și alte
adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie
de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) lit.„b” din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018
modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care
determină actualizarea prețului contractului.
Totodată, conform dispozițiilor art.9 alin.(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018, în
cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute
la art.7 alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca
urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea
respectivă.
Având în vedere aceste modificări legislative, Direcția Generală de Dezvoltare
Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, prin adresa nr.21748 din 11.02.2019 și înregistrată la Consiliul
Județean Mureș cu nr.3546 din 13.02.2019, a solicitat autorității publice județene
transmiterea în termen de 2 săptămâni a actelor adiționale la contractele de achiziții
publice actualizate ca urmare a aplicării art. 71 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.114/2018, însoțite de devizul general actualizat precum și de
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hotărârea consiliului județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
actualizați, precum și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local.
Precizăm că, potrivit prevederilor art.7 alin.(6) 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, în situația în care,
după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină
modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor
minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor
prevăzute la alin.(5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației
tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu
excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr.500/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
Prevederile art.10 alin.(4) lit. „c”din HGR nr.907/2016, reglementează că devizul
general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija
beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod
obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de
finanţare a obiectivului de investiţii.
Prevederi similare se regăsesc şi la art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că după
încheierea contractelor de achiziţie, se impune actualizarea devizului general al
investiției. În conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) din aceleași Norme
metodologice, valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie se aprobă prin
hotărâre de consiliu judeţean, care se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării
în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice şi a contractului de finanţare, cu modificările și completările ulterioare.
În considerarea aspectelor mai sus arătate, prin Referatul nr.4876/27.02.2019 a fost
aprobat devizul general actualizat, privind cheltuielile necesare realizării investiției
„Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km
4+726-12+684, județul Mureș”, atât ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie
de achiziţie publică aferente investiţiei ce face obiectul finanţării, cât şi a
modificărilor intervenite ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art.71 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018.
În consecinţă, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei,
precum şi a cofinanțării aferente, din bugetul judeţului.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm
că potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnicoeconomice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură din bugetul
județului, se aprobă de către consiliul județean, motiv pentru care sunt incidente
prevederile art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
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locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora
consiliul judeţean exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ
154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul
Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 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, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
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