HOTĂRÂREA NR. 91
din 31 iulie 2019
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare
DJ 106 Agnita - Sighişoara”
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.18416/22.07.2019 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi
implementare
proiecte
nr.18504/23.07.2019,
raportul
Serviciului
juridic
nr.18629/24.07.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul
solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor și Ghidul solicitantului
(varianta consolidată) - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte nr. POR/2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 “Îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 “Stimularea mobilităţii
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN – T,
inclusiv a nodurilor multimodale”,
În considerarea prevederilor art. 10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit. ”b” coroborate cu cele ale alin (3) lit.
”f”, precum și cele ale art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ 106
Agnita-Sighişoara”, la valoarea totală de 125.810.562,53 lei (inclusiv TVA), din care
C+M: 109.096.414,78 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică UAT Judeţul Sibiu, UAT Agnita, UAT Iacobeni,
UAT Brădeni, UAT Sighişoara, UAT Apold, respectiv Direcţiei de dezvoltare regională
şi implementare proiecte, Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr.18416/22.07.2019
Dosar VI D/1

REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ
106 Agnita - Sighişoara”
În 2 februarie 2019, a fost semnat Contractul de finanţare nr. 953 în vederea implementării
proiectului ”Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”, prin Programul Operaţional Regional
(POR) 2014-2020, în cadrul căruia Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, finanţează
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanță regională în vederea creşterii gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea reţelei TEN –T prin
modernizarea drumurilor judeţene.
Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico economici ai proiectului au fost
aprobaţi în data de 7 iulie 2017 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 101 privind
aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Reabilitare
DJ 106 Agnita - Sighişoara”, cu modificările ulterioare.
În cursul anului 2019 a fost realizată documentaţia tehnico economică la faza Proiect Tehnic
de execuţie de către SC Explan SRL, fiind aprobată de către Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru prin acordul transmis prin adresa nr. 25639/12.07.2019.
Datorită majorării prețurilor materialelor, utilajelor și a manoperei, valoarea devizului
general la faza Proiect Tehnic a crescut față de valoarea devizului general la faza Studiu de
Fezabilitate cu 7.383.046,96 lei cu TVA (la nivel de C+M creşterea este de 7.157.546,77 lei cu
TVA), astfel că la momentul actual valoarea totală a investiţiei este de 125.810.562,53 lei cu
TVA, din care C+M: 109.096.414,78 lei cu TVA.
Justificarea creşterii preturilor a fost comunicată de SC Explan SRL prin adresa nr.
1121/26.06.2019.
Față de cele prezentate, în vederea continuării procesului de implementarea a proiectului,
se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ 106
Agnita - Sighişoara”.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.18504/23.07.2019
Dosar VI D/1

Raport de specialitate
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ
106 Agnita - Sighişoara”

Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul
căruia Axa Prioritară 6, Prioritatea de Investiţii 6.1, finanţează îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanță regională în vederea creşterii gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea reţelei TEN –T prin
modernizarea drumurilor judeţene. Prin această axă prioritară, investiţiile în dezvoltarea
și modernizarea infrastructurii de transport regională prioritizată prin Planurile de
Dezvoltare Regională corelate cu Master Planul General de Transport, vor asigura la un
nivel superior mobilitatea (populaţiei și a bunurilor), vor reduce costurile de transport de
mărfuri și călători, vor promova accesul pe pieţele regionale și vor crește siguranţa
traficului.
În 2 februarie 2018, a fost semnat Contractul de finanţare nr. 953 în vederea
implementării proiectului ”Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”, proiect care va
conduce la: sporirea capacităţii de circulaţie, realizarea unui confort sporit pentru
participanţii la trafic, sporirea siguranţei circulaţiei, reducerea numărului de accidente,
reducerea consumului de carburanţi, reducerea semnificativă a poluării mediului prin
reducerea noxelor și zgomotului.
Urmare a semnării Contractului de finanţare a fost lansată procedura de achiziţionare a
serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnice la faza Proiect tehnic de execuţie. În data
de 21.11.2018 a fost încheiat contractul de servicii nr. 18092 cu SC Explan SRL. Operatorul
economic a prestat serviciile conform Contractului și a predat documentaţia tehnicoeconomică în data de 28.03.2019. La data de 15.05.2019 documentaţia a fost transmisă
spre avizare finanţatorului, iar la data de 12.07.2019, prin adresa nr. 25639, ADR Centru a
comunicat acordul privind conformitatea Proiectului tehnic.
Conform Devizului General realizat la faza Proiect tehnic de execuţie, valoarea totală a
investiţiei este de 125.810.562,53 lei cu TVA, din care C+M: 109.096.414,78 lei cu TVA.
Diferenţele față de Studiul de fezabilitate sunt prezentate în tabelul următor:
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Indicator

Deviz general Studiu de
fezabilitate

Deviz general Proiect
tehnic

Valoare totală investiţie cu TVA

118.427.515,57

125.810.562,53

Valoare investiţie fără TVA

99.678.831,89

105.884.175,49

Valoare C+M cu TVA

101.938.868,01

109.096.414,78

Valoare C+M fără TVA

85.662.914,30

91.677.659,48

Justificarea creşterii preturilor a fost transmisă de proiectant prin adresa nr.
1121/26.06.2019 - document care se anexează prezentului raport, și este motivată prin
majorări ale prețurilor materialelor, utilajelor și a manoperei.
La momentul de față se doreşte demararea procedurii de achiziţie în vederea contractării
executantului lucrărilor, în acest sens fiind necesară actualizarea indicatori tehnicoeconomici aferenţi investiţiei.
Față de cele prezentate, propunem aprobarea hotărârii privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”.

Director executiv
Valer Băţaga

Întocmit: Călin Suciu, șef serviciu
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Nr. 18629/24.07.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
ai investiţiei „Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighișoara

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu referatul de aprobare nr.18416/22.07.2019 şi raportul de specialitate
nr.18504/23.07.2019 al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte,
Serviciul Dezvoltare Regională
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.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.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale
art. 173 alin.(1) lit. „b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit. „f” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.101/07.07.2017 privind aprobarea
unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Reabilitare DJ
106 Agnita – Sighișoara”, au fost aprobate documentația tehnică și indicatorii
tehnico-economici ai proiectului.
De asemenea, prin aceeași hotărâre, s-a aprobat încheierea unui parteneriat între
UAT Judeţul Mureş, UAT Judeţul Sibiu, UAT Agnita, UAT Iacobeni, UAT Brădeni, UAT
Apold şi UAT Sighişoara, în scopul depunerii spre finanţare şi implementării în
comun a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”, cu desemnarea UAT
Judeţul Sibiu ca lider de parteneriat, Consiliul Judeţean Sibiu fiind mandatat să
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semneze orice document necesar realizării obiectului Acordului de parteneriat, în
numele şi pe seama acestuia.
În vederea implementării proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighișoara” prin
Programul Operațional Regional (POR) 2014-20120, în cadrul Axa prioritară 6,
Prioritatea de investiții 6.1, prin care se finanțează îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională în vederea creșterii gradului de accesibilitate a
zonelor rutiere și urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin modernizarea
drumurilor județene, în data de 02 februarie 2018, s-a semnat Contractul de
finanțare nr.953.
Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției la
faza Proiect Tehnic de execuție a fost întocmită de către S.C. Explan S.R.L. La
data de 15.05.2019, documentația a fost transmisă spre avizare Agenției pentru
Dezvoltare Regională Centru, care prin adresa nr.25639/12.07.2019 a comunicat
acordul privind conformitatea Proiectului tehnic.
Conform Devizului general realizat la faza de Proiect tehnic de execuție, valoarea
totală a investiției este de 125.810.562,53 lei cu TVA, din care C+M: 109.096.414,78
lei cu TVA.
Datorită majorării prețului materialelor, utilajelor și manoperei, valoarea devizului
general a crescut față de valoarea devizului general la faza Studiu de Fezabilitate
cu 7.383.046,96 lei cu TVA, astfel că la momentul actual valoarea totală a
investiției este de 125.810.562,53 lei cu TVA, din care C+M: 109.096.414,78 lei cu
TVA.
Precizăm că, devizul general actualizat a fost întocmit cu respectarea prevederilor
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.
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 integral
sau în completare din bugetul județului, se aprobă de către consiliul județean.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm
că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b" din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită
atribuţii privind privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, sens în care, în
conformitate cu prevederile art.173 alin.(3) lit.„f” din același act normativ, aprobă
documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes
judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ 106
Agnita – Sighișoara, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi
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aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

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