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HOTĂRÂREA NR.102 
din 24 iunie 2021 

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 
proiectului "Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – 

Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - județul Mureș" 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.16487/16.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare regională, implementare proiecte 
nr.16793/18.06.2021, raportul Direcției economice – Serviciul buget nr. 16782/18.06.2021, 
raportul Serviciului juridic nr.16820/18.06.2021, precum și avizul comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Mureșnr.102 din 11 iulie 2017privind aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului„Modernizarea drumurilor 
judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –Târnăveni (DN 14A) – judeţulMureş”, și 
nr. 181 din 23.11.2017, ambele cu modificările și completările ulterioare, 

Potrivit prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173, alin.(1), lit. „b” și „e”, coroborate cu cele ale alin. (7), 
lit. „a”, precum și cele 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. 102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea 
unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Modernizarea 
drumurilor județene DJ 151B și DJ142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) - 
județul Mureș”, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Contribuția liderului de parteneriat – UAT Județul Mureș, din Anexa nr.3 privind acordul 
de parteneriat între UAT Județul Mureș, UAT Ungheni, UAT Mica, UAT Gănești și UAT 
Târnăveni, în scopul depunerii spre finanțare și implementării în comun a 
proiectului„Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – 
Târnăveni (DN 14A) - județul Mureș”, se modifică astfel: 

- Contribuția la total cheltuieli neeligibile: 9.452.782,64 lei; 

- Contribuția la valoarea totală a proiectului: 12.217.494,88 lei. 
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Art. II. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 181 din 23 noiembrie 2017 privind 
aprobarea proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 
15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) - județul Mureș” și a cheltuielilor legate de proiect, se 
modifică după cum urmează: 

1. Anexa privind bugetul proiectului se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte 
din prezenta hotărâre. 

2. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în sumă de 9.452.782,64 lei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 2.764.712,24 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni 
(DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) - județul Mureș”.” 

Art. III. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean Mureș să 
semneze în numele și pe seama Județului Mureș, respectiv al Partenerilor, toate actele 
necesare, anexele și actul adițional la Contractul de finanțare, precum și la Acordul de 
parteneriat, prevăzut la art.I, pct. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.102 din 11 iulie 
2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 
proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – 
Târnăveni (DN 14A) - județul Mureș”, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr. 181 din 23 noiembrie 2017 privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) - 
județul Mureș” și a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică Orașului Ungheni, Comunei Mica, Comunei Gănești 
și Municipiului Târnăveni, respectiv Direcției dezvoltare regională și implementare 
proiecte, Direcției economice și Direcției tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Mureș, care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE                           Contrasemnează 
Péter Ferenc        SECRETAR GENERAL 
           Paul Cosma 
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Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului “Modernizarea drumurilor județene DJ151B si DJ142 
Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş a semnat la data de 29 ianuarie 2018 contractul de finanțare în 
vederea implementării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142, 
Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – județul Mureș”, cod SMIS 115673, în 
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1. „Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.92/2021 a fost aprobată majorarea valorii 
totale a proiectului cu suma de 5.703.593.38 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ca 
urmare a ajustării valorii contractului de execuție a lucrărilor, prin aplicarea prevederilor 
OUG 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 în privința tarifului orar privind manopera. 

În vederea reducerii cheltuielilor neeligibile care vor fi suportate din contribuția proprie a 
Consiliului Județean Mureș se propune utilizarea sumei de 1.082.809,46 lei, reprezentând 
diferența de la valoarea actuală prevăzută și până la valoarea maximă a finanțării 
nerambursabile, pentru acoperirea unei părți a cheltuielilor diverse și neprevăzute 
conform Capitolului 4, pct. 4.3 din Bugetul proiectului.   

Față de cele mai sus arătate, supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

Preşedinte 
Péter Ferenc 

 Nr.16487/18.06.2021 

 Dosar IX/B/1 
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Nr.16782/18.06.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului “Modernizarea drumurilor județene DJ151B si 

DJ142 Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș” 
 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş a semnat la data de 29 ianuarie 2018 contractul de 
finanțare în vederea implementării proiectului „Modernizarea drumurilor 
județene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – județul 
Mureș”, cod SMIS 115673, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea 
de investiţii 6.1. „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.  

La data de 13.08.2019 s-a semnat contractul de proiectare și execuție de 
lucrări având nr.20552/4D/13.08.2019, cu Asocierea SC DIMEX 2000 COMPANY 
SRL (lider asociere), SC OPR ASFALT SRL, SC OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SRL şi 
SC EXPLAN SRL la valoarea de 105.903.925,64 lei fără TVA, respectiv 
126.025.671,51 lei cu TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.92/2021 a fost aprobată 
majorarea valorii totale a proiectului cu suma de 5.703.593.38 lei, 
reprezentând cheltuieli neeligibile ca urmare a ajustării valorii contractului de 
execuție a lucrărilor, prin aplicarea prevederilor OUG 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 în privința tarifului orar privind manopera. 

În vederea reducerii cheltuielilor neeligibile care vor fi suportate din 
contribuția proprie a Consiliului Județean Mureș se propune utilizarea sumei de 
1.082.809,46 lei, reprezentând diferența până la valoarea maximă a finanțării 
nerambursabile pentru acoperirea unei părți din cheltuielile diverse și 
neprevăzute din Bugetul proiectului. Ca urmare, în cadrul liniei bugetare 4.3 
Cheltuieli diverse și neprevăzute: 

- Valoarea cheltuielilor neeligibile scade de la 6.402.814,44 lei la 
5.320.004,98 lei; 

- Valoarea cheltuielilor eligibile crește de la 6.043.107,58 lei la 
7.125.917,04 lei. 

Astfel, în urma acestor modificări sursele de finanțare ale proiectului, se 
prezintă în tabelul de mai jos: 
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NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

INIȚIALĂ INFLUENȚĂ VALOARE 
ACTUALIZATĂ 

I Valoarea totală a cererii de 
finanţare, din care : 

147.688.394,44 0,00 147.688.394,44 

a. Valoarea totală neeligibilă, 
inclusiv TVA aferent 

10.535.592,10 -1.082.809,46 9.452.782,64 

b. Valoarea totală eligibilă 137.152.802,35 1.082.809,46 138.235.611,81 

II Contribuţia proprie, din 
care : 

13.278.648,15 -1.061.153,27 12.217.494,88 

a. 
Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli eligibile, inclusiv 
TVA aferent 

2.743.056,05 21.656,19 2.764.712,24 

b. 
Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

10.535.592,10 -1.082.809,46 9.452.782,64 

III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

134.409.746,30 1.061.153,27 135.470.899,57 

 
În spiritul celor invocate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile ca 
proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii şi aprobării. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu 
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Raport de specialitate  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului “Modernizarea drumurilor județene DJ151B si DJ142 
Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș” 

 

Consiliul Judeţean Mureş a semnat la data de 29 ianuarie 2018 contractul de finanțare în 
vederea implementării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142, 
Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – județul Mureș”, cod SMIS 115673, în 
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1. „Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale”.  

La data de 13.08.2019 s-a semnat contractul de proiectare și execuție de lucrări având 
nr.20552/4D/13.08.2019, cu Asocierea SC DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider asociere), SC 
OPR ASFALT SRL, SC OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SRL şi SC EXPLAN SRL la valoarea de 
105.903.925,64 lei fără TVA, respectiv 126.025.671,51 lei cu TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.92/2021 a fost aprobată majorarea valorii 
totale a proiectului cu suma de 5.703.593.38 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ca 
urmare a ajustării valorii contractului de execuție a lucrărilor, prin aplicarea prevederilor 
OUG 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 în privința tarifului orar privind manopera. 

În vederea reducerii cheltuielilor neeligibile care vor fi suportate din contribuția proprie a 
Consiliului Județean Mureș se propune utilizarea sumei de 1.082.809,46 lei, reprezentând 
diferența de la valoarea actuală prevăzută și până la valoarea maximă a finanțării 
nerambursabile, pentru acoperirea unei părți a cheltuielilor diverse și neprevăzute 
conform Capitolului 4, pct. 4.3 din Bugetul proiectului. Ca urmare, în cadrul liniei 
bugetare 4.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute: 

- Valoarea cheltuielilor neeligibile scade de la 6.402.814,44 lei la 5.320.004,98 lei; 

- Valoarea cheltuielilor eligibile crește de la 6.043.107,58 lei la 7.125.917,04 lei. 

Astfel, în urma acestor modificări: 

- Contribuția proprie a Consiliului Județean Mureș va fi de 12.217.494,88 lei din care 
2.764.712,24 lei contribuția la cheltuielile eligibile și 9.452.782,64 lei contribuția 
la cheltuielile neeligibile; 

- Asistența financiară nerambursabilă va fi de 135.470.899,57 lei, adică valoarea 
maximă prevăzută în contractul de finanțare.  

   Nr.16793/18.06.2021 

   Dosar IX/B/1 
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În spiritul celor invocate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile ca proiectul de 
hotărâre să fie supus dezbaterii şi aprobării. 

 

Șef serviciu  
Suciu Călin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Călbază Ioan 
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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 
142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) - județul Mureș” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
Referatul de aprobare nr.16487 din 16.06.2021 și în considerarea celor reținute 
înRaportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecteși alDirecției economice – Serviciul buget, 

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 legislației primare și secundare în aplicarea 
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 
activității autorității deliberative și 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 rezultă că, în speță, sunt 
incidente prevederileGhidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor 
în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 
art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 
aleart. 173, alin.(1), lit. „b”și „e”, coroboratecu cele ale alin. (3) lit. „f”, respectiv cu 
cele ale alin. (7), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, toate cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102din 11 iulie 2017 a fost aprobată 
documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 
„Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – 
Tîrnăveni (DN 14A) - județul Mureș”, precum și încheierea Acordului de parteneriat între 
UAT Județul Mureș, UAT Ungheni, UAT Mica, UAT Gănești și UAT Târnăveni, în scopul 
depunerii spre finanțare și implementării în comun a proiectului. Indicatorii economici 
au fost modificați ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.180 din 23 
noiembrie 2017, nr. 167 din 20.12.2019și nr. 92 din 27.05.2021. 

 Nr.16820/ 18.06.2021 

 Dosar nr.VI/D/1 
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 181 din 23 noiembrie 2017 a fost 
aprobatăvaloarea totală a proiectuluiși sursele de finanțare, care de asemenea a fost 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 20.12.2019și nr. 92 din 
27.05.2021. 

În vederea reducerii cheltuielilor neeligibile care vor fi suportate din contribuția proprie 
a Consiliului Județean Mureș se propune utilizarea diferenței de sumă de la valoarea 
prevăzută a finanțăriinerambursabile până la valoarea maximă a acesteia pentru 
acoperirea unei părți din cheltuielile diverse și neprevăzute, ceea ce presupune 
modificarea bugetului proiectului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr. 181 din 23 noiembrie 2017. 

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 județean exercită atribuțiiprivinddezvoltarea economico-socială 
a judeţului. 

De asemenea, în ceea ce privește modificarea Acordului de parteneriat între UAT 
Județul Mureș, UAT Ungheni, UAT Mica, UAT Gănești și UAT Târnăveni, în scopul 
depunerii spre finanțare și implementare în comun a proiectului, devin incidente și 
prevederile art. 173, alin.(1), lit.„e”, coroboratecu cele ale alin. (7), lit. „a”, din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul județean exercită 
atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern. 

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, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâreprivind aprobarea 
unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Modernizarea 
drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - 
județul Mureș”îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării 
plenului Consiliului Județean Mureș 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: Kakasi Andras  

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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