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HOTĂRÂREA NR.53 
din 25 martie 2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, 

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Lărgire drum 

județean DJ154J 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 referatul de aprobare nr.6928/15.03.2021 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate nr.7634/19.03.2021 al Direcției tehnice, 

raportul Direcției economice nr.7621/19.03.2021, raportul Serviciului juridic 

nr.7648/19.03.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Ținând cont de prevederile art.10 alin.(8) din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 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, 

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.6284/2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.4312/16.02.2021, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1)lit.„b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” și 

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

administrativ,  

hotărăște: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind 

actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Lărgire drum județean 

DJ154J 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, se modifică după cum urmează: 
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1. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru 

cheltuielile neeligibile estimate în valoare de 1.991.182,71 lei inclusiv TVA, pentru 

investiția „Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-

0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”. 

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției tehnice care răspunde de aducerea ei 

la îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Mureș. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                                                                        Contrasemnează 

                                                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                               Paul Cosma 

  

 

 

 



 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 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 

 

 

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.4051/28412/11.12.2017 al investiției 

”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 

și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 

lei cu TVA.  

Prin actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a 

modificat valoarea contractului de finanțare la suma de 15.902.428,33 lei, în urma 

actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean 

DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul 

Mureș” prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.171/20.12.2019. 

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic au fost prevăzute lucrări de 

relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici. Inițial, în proiectul de 

specialitate a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici.Pe parcursul execuției 

lucrărilor, s-a constatat că mai este necesară mutarea/montarea a 12 stâlpi 

electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni, fiind necesară majorarea 

valorii contractului. 

Prin Referatul Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020 s-a aprobat actualizarea 

devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum 

județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, 

județul Mureș”, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, astfel: 

Nr.6928/15.03.2021 

DosarIXB/1 

 

 



 

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care 

C+M 15.866.686,90 lei: 

- cheltuieli eligibile: 15.910.764,22 lei inclusiv TVA (finanțat de Minister) 

- cheltuieli neeligibile: 1.982.846,82 lei inclusiv TVA (finanțat din bugetul 

local). 

Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 1.588.781,57 lei, cu TVA.  

Datorită lucrărilor suplimentare, valoarea aferentă cheltuielilor diverse și 

neprevăzute a crescut cu 8.335,89 lei, cu TVA, față de valoarea aprobată prin Actul 

adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 încheiat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean 

Mureș.  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu majorează valoarea 

contractului de finanțare, implicit nici diferența de 8.335,89 lei. 

Având în vedere răspunsul formulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, precum și devizul  general privind cheltuielile necesare 

realizării investiției aprobat în baza Referatului Direcției Tehnice 

nr.15345/12.06.2020, s-a recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate 

din bugetul local după cum urmează: 

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care 

C+M 15.866.686,90 lei: 

- cheltuieli eligibile: 15.902.428,33lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 1.991.182,71 lei inclusiv TVA. 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor OUG nr.28/2013, republicată, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, se 

impune aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală a unor obiective de investiții.Având în vedere că  Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu finanțează suma de 8.335,89 lei, 

cu TVA, se impune cuprinderea acesteia în cadrul cheltuielilor neeligibile. 

Luând în considerare cele susmenționate se impune aprobarea finanțării din bugetul 

local a cheltuielilor neeligibile în valoare de 1.991.182,71 lei, inclusiv TVA. 

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Georgescu 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 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 

 

 

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.4051/28412/11.12.2017 al investiției 

”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 

și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 

lei cu TVA.  

Prin actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a 

modificat valoarea contractului de finanțare la suma de 15.902.428,33 lei, în 

urma actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum 

județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-

12+684, județul Mureș” prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.171/20.12.2019. 

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 SC DRUMURI ŞI PODURI 

MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ŞI 

PODURI MUREȘ SRL la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA, respectiv 

15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus. Valoarea inițială a contractului a fost 

modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 și nr.2, ca urmare a intervenției 

unor modificări legislative cares-au reflectat în creșterea costurilor pe baza cărora 

s-a fundamentat prețul contractului, acesta devenind astfel 13.376.905,82 lei fără 

TVA respectiv 15.918.517,93 lei cu TVA. 

 

Nr.7634/19.03.2021 

Dosar IXB/1 
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Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție a lucrărilor s-a 

suspendat până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020, s-a 

modificat modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri 

succesive în Scrisoare de Garanție Bancară. 

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic au fost prevăzute lucrări de 

relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici. Inițial, în proiectul de 

specialitate a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici.Pe parcursul execuției 

lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD 

SA, a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară 

mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei 

Voivodeni. În acest sens, în data de 19.05.2020, a fost încheiat Actul adițional 

nr.5/12647 la Contractul de proiectare și execuțienr.68/23562/02.11.2018, 

valoarea contractului majorându-se la valoarea de 13.446.955,34 lei, fără TVA, 

respectiv 16.001.876,86 lei, cu TVA. Menționăm că, cheltuielile aferente relocării 

utilităților sunt cheltuieli neeligibile. 

Prin Referatul Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020 s-a aprobat actualizarea 

devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum 

județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-

12+684, județul Mureș”, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de 

investiţie, astfel: 

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care 

C+M 15.866.686,90 lei: 

- cheltuieli eligibile: 15.910.764,22 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 1.982.846,82 lei inclusiv TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25.06.2020  au fost actualizați 

indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – 

Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la 

valoarea susmenționată. În aceasta, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute 

era de 1.588.781,57 lei, cu TVA.  

Datorită lucrărilor suplimentare, valoarea aferentă cheltuielilor diverse și 

neprevăzute a crescut cu 8.335,89 lei, cu TVA, față de valoarea aprobată prin actul 

adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 încheiat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean 

Mureș.  

Consiliul Județean Mureș a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, cu adresa nr.17517/02.07.2020, Hotărârea 

nr.108/25.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției, solicitând suplimentarea valorii contractului de finanțare cu suma 

eligibilă de 8.335,89 lei cu TVA.Având în vedere faptul că nu am primit nici un 

răspuns la solicitarea din luna iulie 2020, prin adresa Consiliului Județean Mureș 

nr.1177/15.01.2021 am revenit cu rugămintea de aprobare a suplimentării valorii 

contractului de finanțare. 
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Ca răspuns la solicitările susmenționate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a transmis adresa nr.6284/2021, înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș cu nr.4312/16.02.2021, prin care ne aduce la cunoștință faptul că valoarea 

contractului de finanțare nu poate fi majorată decât pentru cazurile ce vizează 

obiectivele derulate prin PNDL I care nu au fost finalizate, nu și pentru obiectivele 

derulate prin PNDL II cum este cazul investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 

Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”. 

Având în vedere răspunsul formulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, precum și devizul  general privind cheltuielile necesare 

realizării investiției aprobat în baza Referatului Direcției Tehnice 

nr.15345/12.06.2020, s-a recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate 

din bugetul local după cum urmează: 

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care 

C+M 15.866.686,90 lei: 

- cheltuieli eligibile: 15.902.428,33lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 1.991.182,71 lei inclusiv TVA. 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor OUG nr.28/2013, republicată, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, se 

impune aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală a unor obiective de investiții. 

Luând în considerare cele susmenționate se impune modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 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, în sensul aprobării finanțării din bugetul local 

a cheltuielilor neeligibile în valoare de 1.991.182,71 lei, inclusiv TVA. 

Având în vedere cele mai sus menționate, apreciem că sunt întrunite condițiile 

legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 
 

 

 

Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta 

Întocmit: ing. Țogorean Narcisa  

2 ex 
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Nr.7621/19.03.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 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 

 

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 DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 
4+726-12+684, județul Mureș”, iar indicatorii au fost actualizați ulterior prin art.4 din 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017. 

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.4051/28412/11.12.2017 al investiției ”Lărgire 
drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-
12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA. Prin 
actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a modificat 
valoarea contractului de finanțare la suma de 15.902.428,33 lei. 

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de 
lucrări nr.68/23562 cu Asocierea SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult 
Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL la valoarea 
de 12.795.660,63 lei fără TVA, respectiv 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus. 
Valoarea inițială a contractului a fost modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 
și nr.2, ca urmare a intervenției unor modificări legislative care s-au reflectat în 
creșterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, acesta 
devenind astfel 13.376.905,82 lei fără TVA respectiv 15.918.517,93 lei cu TVA. 

Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție lucrărilor s-a 
suspendat până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020, s-a 
modificat modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri 
succesive în Scrisoare de Garanție Bancară. 

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic au fost prevăzute lucrări de 
relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici. Inițial, în proiectul de 
specialitate a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici.Pe parcursul execuției 
lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD SA, 
a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară 
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mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei 
Voivodeni. În acest sens, în data de 19.05.2020, a fost încheiat Actul adițional 
nr.5/12647 la Contractul de proiectare și execuțienr.68/23562/02.11.2018, valoarea 
contractului majorându-se la valoarea de 13.446.955,34 lei, fără TVA, respectiv 
16.001.876,86 lei, cu TVA. Menționăm că, cheltuielile aferente relocării utilităților 
sunt cheltuieli neeligibile. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25.06.2020 au fost actualizați 
indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – 
Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea 
de 17.893.611,04 lei. În aceasta, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute era de 
1.588.781,57 lei, cu TVA: 

Datorită lucrărilor suplimentare, valoarea aferentă cheltuielilor diverse și 
neprevăzute a crescut cu 8.335,89 lei, cu TVA, față de valoarea aprobată prin actul 
adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș. 

Consiliul Județean Mureș a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, cu adresele nr.17517/02.07.2020, nr.1177/15.01.2021 
Hotărârea nr.108/25.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției, solicitând suplimentarea valorii contractului de finanțare cu suma 
eligibilă de 8.335,89 lei cu TVA 

Ca răspuns la solicitările susmenționate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a transmis adresa nr.6284/2021, prin care ne aduce la cunoștință 
faptul că valoarea contractului de finanțare nu poate fi majorată decât pentru 
cazurile ce vizează obiectivele derulate prin PNDL I care nu au fost finalizate, nu și 
pentru obiectivele derulate prin PNDL II cum este cazul investiției ”Lărgire drum 
județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, 
județul Mureș”. 

Având în vedere răspunsul formulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, precum și devizul  general privind cheltuielile necesare realizării 
investiției aprobat în baza Referatului Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020, s-a 
recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate din bugetul local după cum 
urmează: 

 

 Valoare 
aprobată prin 

HCJM 
nr.108/2020  

Influență Valoare actualizată 

Valoarea totală a 
investiției (cu TVA 
19%), din care: 

17.893.611,04 0 17.893.611,04 

cheltuieli eligibile 15.910.764,22 -8.335,89 15.902.428,33 

cheltuieli neeligibile 1.982.846,82 8.335,89 1.991.182,71 

 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr.28/2013, republicată, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, se 
impune aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente categoriile de 
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 
dezvoltare locală a unor obiective de investiții. 
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Luând în considerare cele susmenționate se impune modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 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, în sensul aprobării finanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile în 
valoare de 1.991.182,71 lei, inclusiv TVA. 

Având în vedere cele mai sus menționate, apreciem că sunt întrunite condițiile legale 
pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.. 

 

  

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 

din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Lărgire drum județean DJ154J 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  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr.6928/15.03.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul de 

specialitate nr.7634/19.03.2021 al Direcţiei tehnice – Compartimentul baza de date și în 

Raportul de specialitate al Direcției economice nr.7621/19.03.2021, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

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: 

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt incidente 

prevederile art.10 alin.(8) 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, 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, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Astfel, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare 

nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – 

Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș. 

Pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea mutării/montării a 12 stâlpi 

electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni, în plus față de cei 29 de stâlpi 

electrici cuprinși în proiectul inițial, astfel prin HCJM nr.108 din 25.06.2020  au fost 

actualizați indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ”Lărgire drum județean DJ154J 

Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”. 

Nr. 7648/19.03.2021 

Dosar. IX/B/1 
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Consiliul Județean Mureș a transmis acest act administrativ Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), solicitând suplimentarea valorii contractului 

de finanțare cu suma eligibilă de 8.335,89 lei cu TVA. 

Prin adresa nr.6284/2021, înregistrată la CJM sub nr.4312/16.02.2021, MDLPA a 

comunicat faptul că valoarea contractului de finanțare nu poate fi majorată decât pentru 

cazurile ce vizează obiectivele derulate prin PNDL I care nu au fost finalizate, nu și 

pentru obiectivele derulate prin PNDL II, cum este cazul investiției ”Lărgire drum 

județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, 

județul Mureș”. 

Având în vedere cele de mai sus, și ținând cont și de devizul general privind cheltuielile 

necesare realizării investiției aprobat în baza Referatului Direcției tehnice 

nr.15345/12.06.2020, s-a recalculat valoarea cheltuielilor necesare a fi decontate din 

bugetul Județului Mureș. 

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(8) din Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP  nr.1851/2013, 

după încheierea contractelor de finanţare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se 

majorează, iar în situaţia în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanţează din 

sumele din bugetele locale alocate cu această destinaţie. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială 

a judeţului, sens în care potrivit alin.(3) lit.”f” din același text legal, în exercitarea 

acestor atribuţii, 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 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 

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, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 
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