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HOTĂRÂREA NR. 96 

din 12 august 2019 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.20121/08.08.2019 al Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.20120/08.08.2019 al Direcţiei tehnice, Serviciul investiții și 

achiziții publice, Compartimentul investiții, raportul Serviciului juridic nr.20050/8.08.2019, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare solicitarea Spitalului Clinic Județean Mureș înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.16607/02.07.2019, precum și documentația tehnico-economică 

întocmită de către proiectantul S.C. Mansart Corporate 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.173 alin.(1) lit. b) – c) și ale alin.(3) lit. f), coroborate cu cele ale 

art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

hotărăşte:  

 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 

investiției „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”, conform Scenariului 1 din 

Studiul de fezabilitate, la valoarea totală a investiției (cu TVA) de 1.739.711 lei  din care 

C+M: 1.369.282 lei, conform Anexei și a devizului general, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. În exploatarea obiectivului de investiție menționat la art.1, administratorului 

imobilului îi revine obligația asigurării accesului pentru pacienți.    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean 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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REFERAT DE APROBARE 

a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26” 

 

 

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 

nr.24-26, fiind în proprietatea Județului Mureș – domeniu public, cu drept de 

administrare stabilit în favoarea Spitalului Clinic Județean Mureș. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/15.02.2018 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Mureş, anexa 8 capitol bugetar 66 poziția 2, au fost 

aprobate fondurile necesare elaborării documentației „Reactualizare studiu de 

fezabilitate parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”. 

Prin adresa nr.9532/02.07.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat aprobarea 

documentației și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Parcare imobil 

B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”, în conformitate cu prevederile art.44 din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare.  

În calitate de beneficiar al investiției, prin adresa nr.9532/02.07.2019, înregistrată 

la Consiliul Județean Mureș sub nr.16607/02.07.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș 

a înaintat un exemplar original din documentația „Reactualizare studiu de 

fezabilitate parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”. 

Potrivit Certificatului de Urbanism nr.1136/19.06.2018, cu valabilitate până la data 

de 19.06.2020, au fost obținute următoarele avize: 

- Aviz de amplasament  Compania Aquaserv nr.538/V/B/6/23.01.2019; 

- Aviz de amplasament  SDDE Transilvania Sud Nr. 7300-48711/04.06.2019; 

- Aviz de amplasament  DELGAZGRID nr.211470746/05.02.2019; 

- Notificare Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș nr.114/30.01.2019; 

- Aviz de securitatea la incendiu emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș nr.4180128/27.03.2019; 

- Aviz de amplasament emis de Telecom Romania Communications SA 

nr.130/06.02.2019; 

- Aviz Direcția Tehnică, Biroul Energetic al Primăriei Tîrgu Mureș nr.19/21.01.2019; 

- Aviz  Administrația Domeniului Public nr.19/18.01.2019; 

- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Mureș nr.71/II/10.04.2019; 

- Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Mureș nr. 1031/08.07.2019. 

   Nr.20121/8.09.2019 

   Dosar VI D/1 
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Documentația a fost recepționată, încheindu-se în acest sens procesul verbal de 

recepție nr.11453/09.08.2018.  

Ca urmare a verificării documentației depuse pentru „Parcare imobil B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24-26” și luând în considerare că documentația a fost întocmită 

potrivit 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,  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 

nr.24-26” a fost propus pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

Mureş din data de 31 iulie 2019.  

Având în vedere discuțiile purtate în cadrul comisiilor de specialitate cu privire la 

faptul că din documentația tehnico-economică nu rezultă în mod concret numărul de 

locuri de parcare propuse pentru pacienți, proiectul de hotărâre a fost amânat. 

Drept urmare în proiectul de hotărâre se introduce un articol în care să fie stipulat 

că în exploatarea obiectivului de investiție „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 

nr.24-26”, administratorului imobilului îi revine obligația asigurării accesului pentru 

pacienți.          

Față de cele mai sus prezentate, 

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

 

  

 

VICEPREŞEDINTE 

 

Ovidiu Dancu   
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26” 
 

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului Tirgu Mures, B-dul 1 

Decembrie 1918, Nr.24-26, conform extrasului de Carte Funciară Nr.120147, terenul 

se află în proprietatea Județului Mureș, cu drept de administrare în favoarea 

Spitalului Clinic Județean Mureș, având suprafața de 7140 mp.   

Situația existentă: 

Pe teren sunt edificate 2 construcții: 

• Policlinica Stomatologică Nr. 1 

• Policlinica II; 

In prezent, pe amplasament există un sistem rutier neadecvat, degradat, care 

îngreunează circulația autovehiculelor și care nu corespunde normelor în vigoare. 

Căile de acces și parcările au îmbrăcăminți bituminoase/beton de ciment, foarte 

degradate, cu gropi și denivelări, iar sistematizarea locurilor de parcare nu permite 

fluența circulației în zonă. Circulația autovehiculelor se desfășoară cu dificultate, 

mai ales în perioadele cu precipitații, datorită inexistenței unei structuri rutiere 

adecvate și a apei pluviale care nu are asigurată scurgerea de pe suprafața 

parcărilor, fapt care creează discomfort. 

De asemenea, nu există locuri de parcare amenajate corespunzător, ci doar parcări 

improvizate. Nu există amenajate alei pietonale care să asigure circulația pietonală 

pe amplasament. În incinta spitalului sunt parcate mașini pe toate spațiile posibile, 

multe fiind suprafețe de pământ, probabil foste zone verzi, foarte denivelate și 

înnoroite. 

Având în vedere dezvoltarea spitalului, spațiile pentru asigurarea de locuri de 

parcare au ajuns să fie insuficiente.  

Datorită insuficienței locurilor de parcare din zonă, în anul 2016 s-a întocmit un 

studiu de fezabilitate în vederea identificării unei soluții care să asigure un număr de 

parcaje. Acesta a fost reactualizat în anul 2018, în baza expertizei tehnice  

nr.424/5/2017 elaborată de către expertul tehnic Iliescu I.Mihai, în cadrul căreia s-a 

evaluat situația existentă a obiectului studiat și s-au propus măsurile necesare în 

vederea efectuării lucrărilor de amenajare a parcării.  

Potrivit prevederilor „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor” din anul 1997, obiectivul de investiție expertizat se încadrează la 

categoria de importanță ”C – construcții de importanță normala”, în clasa de 

importanță ”III – construcții de tip curent”. 

Având în vedere următoarele considerente: 

Spitalul Clinic Judetean Tîrgu Mures este o unitate de interes regional, cu un număr 

mare de angajati și pacienți și în imobilul de pe B-dul 1 Decembrie 1918 funcționează 

o parte din secțiile acestei instituții, 

   Nr.20120/8.08.2019 

   Dosar VI D/1 
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În prezent, pe amplasament există un sistem rutier neadecvat, degradat, care 

îngreunează circulația autovehiculelor și care nu corespunde normelor în vigoare, 

Se impune amenajarea amenajarea de alei auto, pietonale și parcaje suficiente atât 

pentru personalul angajat cât și pentru vizitatori, iar în cazul transportului bolnavilor 

cu ambulanța sau alte autovehicule este importantă integritatea căilor de circulație, 

lipsa denivelărilor sau gropilor care pot produce discomfort sau pot agrava 

problemele medicale. 

 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea acestei investiții sunt următoarele: 

• Realizarea unei infrastructuri prin utilizarea eficientă a spatiilor, prin realizarea 

unor elemente constructive caracteristice – carosabil delimitat de borduri, canalizare 

pluvială, parcări din dale inierbate, spații verzi, iluminat exterior, etc. 

• Asigurarea unui număr maxim de locuri de parcare, atât pentru personalul 

spitalului cât și pentru vizitatori. 

• Sporirea capacițătii de circulație prin mărirea fluenței traficului pe străzile 

adiacente. 

• Aplicarea unor măsuri pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități din 

parcare în incinta clădirii – realizarea unor locuri de parcare pentru persoane cu 

dizabilități care să corespunda normativelor și care să fie în apropierea acceselor 

principale și realizarea unor rampe la accesele principale pentru a asigura accesul 

acestora în toate zonele interioare. 

• Realizarea de spații verzi, amenajări peisagistice și îmbunătățirea continutului 

urbanistic și de dotări urbane. 

 

Situația propusă: 

În vederea realizării investiției, s-a întocmit o documentație tehnico-economică 

„Reactualizare studiu de fezabilitate Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26” 

în anul 2018 de către SC Mansart Corporate SRL din Tîrgu Mureș, conform HG 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice. La baza studierii soluţiilor pentru amenajare au stat: expertiza 

tehnică, studiul topografic și studiul geotehnic realizat de geologul Gagyi Peter.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/15.02.2018 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Mureş, anexa 8 capitol bugetar 66 poziția 2, au fost 

aprobate fondurile necesare achiziţiei acestei documentații. 

Pentru realizarea lucrărilor proiectantul propune două scenarii şi anume:  

Scenariu 1 - : recomandat de proiectant: 

Se propune amenajarea unui număr de 79 de parcări, 5 parcări pentru persoane cu 

dizabilități, realizate din dale inierbate/pavele ecologice autoblocante și un loc de 

parcare destinat ambulatei. Acestea vor fi marcate, semnalizate și numerotate 

conform standardelor și normativelor în vigoare. De asemenea, se va amenaja o 

platformă pentru staționarea ambulanței. Se vor amenaja trotuare pietonale, având 

pante transversal sau longitudinale, realizate din dale prefabricate. Se va realiza un 

sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante transversal și 

longitudinale către un sistem de rigole și guri de scurgere prefabricate ce se vor 
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racorda la canalizarea existentă. Se va realiza un sistem de iluminat, astfel încât 

întreaga zona sa fie luminată atât în partea carosabilă cât și în partea de parcare, 

momentan nu există nicio sursă de lumină pe întreaga zonă propusă spre amenajare. 

Parcările au fost propuse cu respectarea cadrului natural existent pe amplasament si 

anume copacii existenți. Se propune o suprafață verde de aproximativ 865 mp. Pentru 

utilizarea eficientă a spațiului au fost propuși spre tăiere un număr de 19 copaci, care 

aparțin unor specii fără valoare și nu au valoare seculară, majoritatea copacilor aflați 

pe amplasament sunt rezultatul unei plantări necontrolate. Copacii propuși spre 

tăiere sunt de talie foarte mare care nu se pretează zonei, utilitățiile subterane fiind 

afectate de rădăcinile lor, iar în nenumărate rânduri în urma vântului se constată 

pagube și accidente nedorite. Restul copacilor existenți se vor curăța și toaleta pentru 

îmbunătătirea calității creșterii și pentru a îmbunatății valoarea estetică a spațiului. 

Se propune plantarea unui număr de 35 de copaci, de talie medie și creștere relativă 

rapidă. Arborii propuși se plantează ca arbori decorativi, aceștia dând o valoare 

estetică spațiului prin aspect, coroană, frunze, flori și culori.  Pe restul spațiilor 

verzi se vor planta suprafețe de gazon și se va folosi un sistem de irigare cu 

aspersoare telescopice, care va fi conectat la rețeaua de apă existentă pe 

amplasament. Se va realiza un sistem de control al accesului, cu bariera automată 

pentru cadrele medicale și vizitatori, în conformitate cu standardele și normativele în 

vigoare. Se vor realiza rampe de acces pentru persoane cu dizabilități în incinta 

spitalului la accesele la care acestea nu există. 

Parametri propuși: 

• Suprafața totală teren conform CF    = 7140 mp 

• Suprafața totală amenajată     = 3822 mp 

• Alei pietonale propuse     = 241 mp 

• Alei auto propuse      = 1395 mp 

• Spatiu verde propus      = 865 mp 

• Suprafată parcări inierbate     = 1157 mp 

• Număr total locuri de parcare propuse   = 84 

 

Sistemul rutier propus pe partea carosabilă: 

Structura drumurilor de incintă: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul. 50/70; 

- 6 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg. 50/70; 

- 20 cm  piatră spartă amestec optimal; 

- 20 cm  balast nisipos; 

- 15 cm strat de formă din balast nisipos; 

Structura parcărilor nou proiectate :  

- 8 cm pavele ecologice autoblocante; 

- 3 cm strat de nisip; 

- 15 cm strat din piatra sparta ameste optimal; 

- 20 cm strat de balast nisipos; 

- 10 cm strat de forma din balast nisipos; 

Carosabilul se va încadra cu borduri prefabricate (20x25 cm) pe fundaţie de beton de 

ciment care vor avea înălţimea liberă de 12.5 cm, acolo unde situația o impune. 

Amenajarea trotuarelor:  
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Circulația pietonală în interiorul platformei este organizată pe trotuare, încadrate cu 

borduri prefabricate (10x15), care permit accesul la spațiile amenajate și la clădirile 

existente în cutea spitalului. 

Pe trotuare s-au propus: 

- 6 cm pavele autoblocante; 

- 3 cm strat de nisip; 

- 12 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici; 

- 20 cm strat de balast. 

Amenajarea spaţiilor verzi: 

Pe spaţiile verzi se va aşterne un strat de pământ de 20 cm grosime, care se va 

înierba. 

Realizarea scurgerii apelor: 

Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou 

proiectate, racordate la rețeaua de canalizare existentă. Pe zona parcărilor, s-a 

prevăzut o rigolă tip scafă care colectează și conduce apa pluvială la gurile de 

scurgere nou proiectate. Pe drumul de incintă Ax4, s-a prevăzut o rigolă carosabilă tip 

U300, care coleteză apa pluvială din zona drumului și a parcărilor. 

Siguranţa circulaţiei: 

Se vor utiliza indicatoare rutiere la intersecţia cu strada Semănătoilor și în incinta 

spitalului prin care se reglementează condiţiile de circulaţie. 

Instalația electrică: 

Instalatia de iluminat exterior se va realiza prin amplasarea unor stâlpi de iluminat 

(21 buc) în zonele de interes, astfel încât să asigure un nivel de iluminare adecvat pe 

timp de noapte. 

Valoarea investiției pentru Scenariul 1, inclusiv TVA, este de 1.739.711 lei, din care 

C+M: 1.369.282 lei. 

Scenariu 2 : 

Se propune amenajarea unui număr de 79 de parcări, 5 parcări pentru persoane cu 

dizabilități, realizate din asfalt și un loc de parcare destinat ambulanței. Acestea vor 

fi marcate, semnalizate și numerotate conform standardelor și normativelor în 

vigoare. Se vor amenaja trotuare pietonale, având pante transversal sau 

longitudinale, realizate din asfalt. 

Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante 

transversal și longitudinale către un sistem de rigole și guri de scurgere prefabricate 

ce se vor racorda la canalizarea existentă. 

Se propune o suprafață verde de aproximativ 750 mp. Pentru utilizarea eficientă a 

spațiului au fost propuși spre tăiere toți copacii existenți pe amplasament. Copacii 

care vor fi tăiati aparțin unor specii mai puțin valoroase și nu au valoare seculară .  

Se propune spre plantare un număr de 30 de copaci, de talie medie și creștere 

relativă rapidă. Arborii propuși se plantează ca arbori decorativi, aceștia dând o 

valoare estetică spațiului prin aspect, coroană, frunze, flori si culori. Deasemenea, 

pentru a da o divesitate peisajului, se vor planta arbuști decorativi. Pe restul spațiilor 

verzi se vor planta suprafețe de gazon și se va folosi un sistem de irigare cu 

aspensoare telescopice, care va fi conectat la rețeaua de apă existent pe 

amplasament. Se va realiza un sistem de control al accesului, cu bariera automată 

pentru cadrele medicale și vizitatori, în conformitate cu standardele și normativele în 
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vigoare. Se vor realiza rampe de acces pentru persoane cu dizabilități în incinta 

spitalului la accesele la care acestea nu există. 

Sistemul rutier propus pe partea carosabilă: 

Structura drumurilor de incintă: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 rul. 50/70; 

- 6 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg. 50/70; 

- 20 cm  piatră spartă amestec optimal; 

- 20 cm  balast nisipos; 

- 15 cm strat de formă din balast nisipos; 

Structura parcărilor nou proiectate :  

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 rul. 50/70; 

- 6 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg. 50/70; 

- 20 cm  piatră spartă amestec optimal; 

- 20 cm  balast nisipos; 

- 15 cm strat de formă din balast nisipos; 

Carosabilul se va încadra cu borduri prefabricate (20x25 cm) pe fundaţie de beton de 

ciment care vor avea înălţimea liberă de 12.5 cm, acolo unde situația o impune. 

Amenajarea trotuarelor:  

Circulația pietonală în interiorul platformei este organizată pe trotuare, încadrate cu 

borduri prefabricate (10x15), care permit accesul la spațiile amenajate și la clădirile 

existente în cutea spitalului. 

Pe trotuare s-au propus: 

- 6 cm pavele autoblocante; 

- 3 cm strat de nisip; 

- 12 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici; 

- 20 cm strat de balast. 

Spaţii verzi: 

Pe spaţiile verzi se va aşterne un strat de pământ de 20 cm grosime, care se va 

înierba. 

Realizarea scurgerii apelor: 

Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou 

proiectate, racordate la rețeaua de canalizare existentă. Pe zona parcărilor, s-a 

prevăzut o rigolă tip scafă care colectează și conduce apa pluvială la gurile de 

scurgere nou proiectate. Pe drumul de incintă Ax4, s-a prevăzut o rigolă carosabilă tip 

U300, care coleteză apa pluvială din zona drumului și a parcărilor. 

Siguranţa circulaţiei:  

Se vor utiliza indicatoare rutiere la intersecţia cu strada Semănătorilor și în incinta 

spitalului prin care se reglementează condiţiile de circulaţie. 

Instalația electrică: 

Instalatia de iluminat exterior se va realiza prin amplasarea unor stâlpi de iluminat 

(21 buc) în zonele de interes, astfel încât să asigure un nivel de iluminare adecvat pe 

timp de noapte. 

Valoarea investiției pentru Scenariul 2, inclusiv TVA, este de 1.830.764 lei, din care 

C+M: 1.446.247 lei. 

Proiectantul propune realizarea scenariului 1, luându-se în considerare următoarele 

avantaje :  
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- Realizarea parcărilor din dale îmbunătățeste contextul urbanistic, imobilul fiind 

situat într-o zonă centrală care duce lipsă de spații verzi; 

- Păstrarea și toaletarea copacilor existenți pe cât este posibil pentru utilizarea 

eficientă a spațiului, îmbunătățirea valorii estetice a spațiului; 

- Costuri mai reduse ale investiției. 

Durata de realizare a investiției în ambele scenarii: 6 luni conform graficului întocmit 

de proiectant, din care 3 luni proiectare și 3 luni execuție. 

În calitate de beneficiar al investiției, prin adresa nr.9532/02.07.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr.16607/02.07.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș a 

înaintat un exemplar original din documentația „Reactualizare studiu de fezabilitate 

parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”, în vederea aprobării indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-

26”. 

Potrivit Certificatului de Urbanism nr.1136/19.06.2018, cu valabilitate până la data 

de 19.06.2020, au fost obținute următoarele avize: 

- Aviz de amplasament  Compania Aquaserv nr.538/V/B/6/23.01.2019; 

- Aviz de amplasament  SDDE Transilvania Sud Nr. 7300-48711/04.06.2019; 

- Aviz de amplasament  DELGAZGRID nr.211470746/05.02.2019; 

- Notificare Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș nr.114/30.01.2019; 

- Aviz de securitatea la incendiu emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș nr.4180128/27.03.2019; 

- Aviz de amplasament emis de Telecom Romania Communications SA 

nr.130/06.02.2019; 

- Aviz Direcția Tehnică, Biroul Energetic al Primăriei Tîrgu Mureș nr.19/21.01.2019; 

- Aviz  Administrația Domeniului Public nr.19/18.01.2019; 

- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Mureș nr.71/II/10.04.2019; 

- Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Mureș nr. 1031/08.07.2019. 

Documentația a fost recepționată, încheindu-se în acest sens procesul verbal de 

recepție nr.11453/09.08.2018.  

Finanțarea investiției se va realiza din Bugetul Spitalului Clinic Județean  Mureș. 

Având în vedere cele prezentate anterior, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale 

pentru promovarea spre aprobare documentația investiției „Parcare imobil B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24-26”, la o valoare totală a investiției de 1.739.711 lei, din care 

C+M: 1.369.282 lei. 

 

                          DIRECTOR EXECUTIV 

                             ing.Márton Katalin 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Ene Gabriela 
Verificat: Şef serviciu  ing. Carmen Pătran 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24-26” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu referatul de aprobare nr.20121/08.08.2019 şi raportul de specialitate 

nr.20120/08.08.2019 al Direcției Tehnice, Serviciului Investiții și Achiziții Publice – 

Compartimentul Achiziții,  

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.7-8 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.15/15.02.2018 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 şi stabilirea unor măsuri 

bugetare, au fost aprobate fondurile necesare reactualizării studiului de fezabilitate 

al obiectivului de investiție „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”. 

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.7-8 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. 

Nr. 20169/08.08.2019 

Dosar. VI/D/1 
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Menționăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24-26”, a fost propus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului județean Mureș din data de 31 iulie 2019. 

Întrucât, în cadrul comisiilor de specialitate s-a propus ca în documentația tehnico-

economică să fie prevăzută în mod concret numărul de locuri de parcare pentru 

pacienți, proiectul de hotărâre a fost amânat, în vederea stipulării în acesta a 

faptului că în exploatarea obiectivului de investiție „Parcare imobil B-dul.1 

Decembrie 1918 nr.24-26”, administratorului imobilului îi revine obligația asigurării 

accesului pentru pacienți, aspect ce se reglementează prin art.2 din proiectul de 

hotărâre. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(7) din HGR nr.907/2016, Studiul de 

fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. 

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. În exercitarea acestor atribuţii,  

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(3) lit.„f” din același act normativ 

consiliul judeţean 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 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26” îndeplineşte condiţiile 

legale pentru a fi supus dezbaterii şi 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. 
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