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HOTĂRÂREA NR.141 
din 23 septembrie 2021 

 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Îmbrăcăminte uşoară 

rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-

15+000, judeţul Mureş”, 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.26037/21.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.26051/21.09.2021 al Direcției tehnice, raportul 

Direcției economice nr.26053/21.09.2021, raportul Serviciului juridic 

nr.26056/21.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.102902/27.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.23785/30.08.2021,  

Ținând cont de prevederile art.12 alin.(4) 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, 

În conformitate cu prevederile art.I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional 

de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din 

fonduri publice, 

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

art.135 alin.(8), precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ 

Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) 

de 21.386.481,89 lei, din care C+M 16.989.380,72 lei, conform devizului general 

actualizat cuprins în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile 

neeligibile estimate în valoare de 560.833,71 lei inclusiv TVA, pentru investiția 

„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ 

Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş”. 

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 GENERAL                                                    

                                                               Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – 

Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, 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 

 

 

Judeţul Mureş a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asocierea  

CITADIN PREST S.A., ASTOR COM S.R.L. și S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., având ca 

obiect prestarea serviciilor de proiectare – faza proiect tehnic și execuția 

lucrărilor de „Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ 

Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş”. Valoarea totală a contractului era de 

13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus. Pentru 

această lucrare a fost întocmit Actul adițional nr.1/24589/26.09.2019 care 

modifică valoarea contractului la valoarea de 14.030.711,47 lei, fără TVA și 

16.696.546,65 lei cu TVA inclus, din care servicii de proiectare în valoare de 

493.183,90 lei cu TVA inclus. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.154/28.11.2019 a fost aprobată 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Îmbrăcăminte uşoară 

rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,         

km 3+167-15+000, judeţul Mureş” la valoarea totală a investiției de    

20.435.994,63 lei, din care C+M 16.203.362,75 lei, conform devizului general. 

Pentru faza de Proiect Tehnic și execuție a fost eliberat Certificatul de urbanism 

nr.7/04.06.2018, în care s-au solicitat avize suplimentare față de faza SF 

(Telekom, Agenția de protecția mediului și alimentare cu energie electrică) și 

anume: Administrația Bazinală de Apă Mureș, SNCF CFR SA, ISC, Statul Major 

General. 

Astfel, proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu 

nr.35/PV nr.06 din 11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, 

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.  

 

   Nr. 2603721.09.2021 

   Dosar IX/B/1 
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Pentru obținerea Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, la data 

de 19.07.2021 s-a întrunit comisia tehnico-economică a Companiei Naționale de 

Căi Ferate “CFR”-S.A, fiind întocmit procesul verbal nr.32/19.07.2021 respectiv 

Documentul de Avizare CTE nr.275.  

Ulterior eliberării Documentului de Avizare CTE nr.275, prin adresa 

nr.12/UMP3/3262/17.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.22988/20.08.2021, Compania Națională de Căi Ferate “CFR”-S.A a impus ca, pe 

tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o distanță mai 

mică de 10 m din axul firului căii ferate, se vor prevedea lise metalice de 

protecție și panouri antiorbire. Fără realizarea acestor lucrări nu se poate obține 

autorizația CFR și nu se poate realiza recepția lucrărilor de drumuri contractate cu 

SC CITADIN PREST SA. 

Astfel, trebuie montate lise metalice pe o lungime totală de 1.948 m și panouri 

antiorbire.  

Valoarea lucrărilor suplimentare este de 660.519,30 lei, fără TVA, respectiv 

786.017,97 lei, cu TVA pentru care s-a încheiat actul adițional nr.4 la contractul 

de execuție. 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.25948/21.09.2021, s-a 

aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare finalizării 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – 

Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, rezultând 

valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, astfel: 

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 21.386.481,89 lei, din care 

C+M 16.989.380,72 lei: 

- cheltuieli eligibile 20.825.648,18 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 560.833,71 lei inclusiv TVA. 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru 

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

nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după 

încheierea contractelor de achiziţie, precum și a actelor adiționale la acestea, se 

impune actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră 

pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-

15+000, judeţul Mureş”, 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. 

Față de cele de mai sus arătate, supun dezbaterii și aprobării proiectul de 

hotărâre anexat.  

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Péter Ferenc  
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-

limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţulMureş”, 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 mai 2018 a fost 

semnat contractul de finanțare nr.3284/9992/02.05.2018 al investiției 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită 

judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţulMureş”, între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș. 

JudeţulMureş a încheiat în 18.09.2018contractul nr.53/19806cu Asocierea  CITADIN 

PRESTS.A.,ASTOR COM S.R.L. și S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., având ca obiect 

prestarea serviciilor de proiectare – faza proiect tehnic și execuțialucrărilor de 

„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 

3+167-15+000, judeţulMureş”.Valoarea totală a contractului este de 13.479.887,88 

lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus.Pentru această lucrare a fost 

întocmit Actul adițional nr.1/24589/26.09.2019 care modifică valoarea contractului 

la valoarea de 14.030.711,47 lei, fără TVA și 16.696.546,65 lei cu TVA inclus, din 

care servicii de proiectare în valoare de 493.183,90 leicu TVA inclus. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.154/28.11.2019a fost aprobată 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Îmbrăcăminte uşoară 

rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 

3+167-15+000, judeţulMureş” la valoarea totală a investiției de 20.435.994,63 lei, 

din care C+M 16.203.362,75 lei, conform devizului general. 

Pe parcursul execuției s-au încheiat Actul adițional nr.2/34595/23.12.2019 și Actul 

adițional nr.3/34414/17.12.2021 prin care au fost suspendate lucrările pe timpul 

iernii. 

Nr.26051/21.09.2021 

Dosar IX/B/1 
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Pentru faza de Proiect Tehnic și execuție a fost eliberat Certificatul de urbanism 

nr.7/04.06.2018, în care s-au solicitat avize suplimentare față de faza SF, și 

anume: Administrația Bazinală de Apă Mureș, SNCF CFR SA, ISC, Statul Major 

General. 

Întrucâtlinia de caleferatăpentru circulația cuviteză este foarte aproape de drumul 

județean, s-a solicitat avizul de la SNCF CFR SA. 

Astfel, proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu 

nr.35/PV nr.06 din 11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, 

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.  

După obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nr.7/2018 s-

a obținut autorizația de construire nr.4/02.09.2019, iar amplasamentul a fost 

predat în data de 09.10.2019. 

Pentru obținerea Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, la data de 

19.07.2021 s-a întrunit comisia tehnico-economică a Companiei Naționale de Căi 

Ferate “CFR”-S.A, fiind întocmit procesul verbal nr.32/19.07.2021, respectiv 

Documentul de Avizare CTE nr.275.  

Ulterior eliberării Documentului de Avizare CTE nr.275, prin adresa 

nr.12/UMP3/3262/17.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.22988/20.08.2021, Compania Națională de Căi Ferate “CFR”-S.A a impus ca, pe 

tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o distanță mai 

mică de 10 m din axul firului căii ferate, se vor prevedea lise metalice de protecție 

și panouri antiorbire. Fără realizarea acestor lucrări nu se poate obține autorizația 

CFR și nu se poate realiza recepția lucrărilor de drumuri contractate cu SC CITADIN 

PREST SA. 

Astfel, pe o lungime totală de 1.948 m trebuie montate lise metalice și panouri 

antiorbire.  

În consecință, a fost emisă Dispoziția de șantier nr.2/18.08.2021în care s-a 

prevăzut realizarea celor 1.948m de parapeți cu panouri antiorbire, între pozițiile  

km5+812 - 5+960 ; 7+690 - 8+710 ; 10+080 - 10+180 ; 10+340 - 11+020. 

Cu adresa nr.1109/20.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.25929/20.09.2021 S.C. CITADIN PRESTS.A.a depus Oferta financiară cuprinzând 

valoarea cheltuielilor de procurare și montare a liselor metalice și a panourilor 

antiorbire.  

 

Potrivit dispozițiilor art.9 alin. (1) și ale  alin. (2)  din Instrucțiunea ANAP 

nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de 

achiziţie sectorială/acordului-cadru ”Fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute pentru încadrarea ca modificare nesubstanţială 

prevăzute la art. 221 alin. (7) lit. a) - d) din Legea nr. 98/2016, o modificare a 

contractului va fi considerată permisă dacă sunt îndeplinite condiţiile cumulative 

prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, respectiv: 
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    a) este mai mică decât pragurile corespunzătoare tipului de contract respectiv 

prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016; 

    b) valoarea modificării este mai mică de 10% din preţul contractului iniţial, în 

cazul contractelor de servicii sau de produse, sau 15% din preţul contractului 

iniţial, în cazul contractelor de lucrări; 

    c) modificarea nu aduce atingere caracterului general al 

contractului/acordului-cadru. 

 

Valoarea lucrărilor suplimentare aferentă Dispoziției de șantier nr.2/18.08.2021 

este de 660.519,30 lei, fără TVA, respectiv 786.017,97 lei, cu TVA, ca urmare, 

conform art.5 din contract ”Prețul contractului” va fi: 

- Preţul convenit pentru serviciile de proiectare prevăzute la pct.4.2 din contract, 

este de 414.440,25 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA (19%)în sumă de 78.743,65 

lei, valoarea totală fiind de493.183,90 lei. 

- Preţul convenit pentru execuția lucrării este de 14.276.790,52 lei, fără TVA, la 

care se adaugă TVA (19%)în sumă de 2.712.590,20 lei, valoarea totală fiind de 

16.989.380,72 lei; 

- Valoarea totală al contractului este de 14.691.230,77 lei, la care se adaugă TVA 

(19%) în sumă de 2.791.333,85 lei, valoarea totală fiind de 17.482.564,62lei. 

În vederea finanțării lucrărilor suplimentare sus amintite s-a încheiat actul 

adițional nr.4 la contractul de execuție. 

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-

cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţiifinanţate 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 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv: 

(60.379,80+52.700+14.148.931,43+14.779,29) x 0,5% = 14.276.790,52 x 0,5% = 

71.383,95 lei; 

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea 

autorizată a lucrărilor este de (60.379,80+52.700+14.148.931,43+14.779,29) x 0,1% 

= 14.276.790,52 x 0,1% = 14.276,79lei; 

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de 

(60.379,80+52.700+14.148.931,43+14.779,29) x 0,5% = 14.276.790,52 x 0,5% = 

71.383,95 lei. 
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Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-

cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţiifinanţate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 

5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt20% în cazul executării lucrărilor 

de intervenţiei la construcţie existentă și se calculează din 

capitol/subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4), 

(60.379,80+52.700+421.558,22+138.674,30+14.148.931,43)x20%=14.822.243,75x 

20% = 2.964.448,75 lei, fără TVA. 

Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) din HGR nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al documentaţiilortehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri publice devizul 

se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod 

obligatoriu la data solicitării autorizației de construire și după finalizarea 

procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de 

investiții. 

 

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 

Valoarea 
conform HCJ 
Nr.154/2019 

 
lei 

(fără TVA) 

Valoare  
Actualizată 

 
 

lei 
(fără TVA) 

Cap.I Cheltuieli pentru obţinereaşi amenajarea 
terenului 

113.079,80 113.079,80 

1.2 Amenajarea terenului 60.379,80 60.379,80 

1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protecţiautilităţilor 

52.700,00 52.700,00 

Cap.II Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de investiţii 

0 0 

Cap.III Cheltuieli pentru proiectare şiasistenţă 
tehnică 

527.059,52 527.059,52 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de aviz, acorduri şiautorizaţii 

1000,00 1000,00 

3.5 Proiectare 387.385,22 387.385,22 

3.5.4 Documentaţiile tehnice/studii necesare în 
vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ 
autorizaţiilor respectiv a autorizației de 
construire 

15.000,00 15.000,00 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 

15.000,00 15.000,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 357.385,22 357.385,22 

3.8 Asistenţă tehnică  138.674,30 138.674,30 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului  51.055,03 51.055,03 

3.8.1.1 - pe perioada de execuţie a lucrărilor 25.527,51 25.527,51 

3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

25.527,52 25.527,52 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 87.619,27 87.619,27 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI  
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

Valoarea 
conform HCJ 
Nr.154/2019 

 
lei 

(fără TVA) 

Valoare  
Actualizată 

 
 

lei 
(fără TVA) 

Cap.IV.  13.488.412,13 14.148.931,43 

4.1. Construcţiişiinstalaţii 13.488.412,13 14.148.931,43 

CAP.V. Alte cheltuieli, din care: 2.987.488,87  

5.1. Organizare de şantier 14.779,29 14.779,29 

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente 
organizării de șantier 

14.779,29 14.779,29 

5.2 Comisioane, cote, taxe 149.778,99 157.044,69 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatiilucrarilor de constructii 

68.081,36 71.383,95 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului , urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

13.616,27 14.276,79 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

68.081,36 71.383,95 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%) 2.823.510,29 2.964.448,75 

 

 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.25948/21.09.2021, atașat 

în copie prezentului raport, s-a aprobat actualizarea devizului general privind 

cheltuielile necesare realizării investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul 

județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, 

judeţulMureş”, cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţie, astfel: 

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 21.386.481,89 lei, din care 

C+M 16.989.380,72 lei: 

- cheltuieli eligibile 20.825.648,18lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 560.833,71 lei inclusiv TVA. 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru 

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

nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după 

încheierea contractelor de achiziţie, precum și a actelor adiționale la acestea, se 

impune actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră 

pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-

15+000, judeţulMureş”, 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. 
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Prin adresa nr.102902/27.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.23785/30.08.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a 

solicitat transmiterea până la data de 27.09.2021 a hotărârii Consiliului Județean 

Mureș de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în vederea 

suplimentării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finalizarea 

obiectivelor de investiții aflate în derulare, conform art.I alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru 

modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri privind realizarea investiţiilorfinanţate din fonduri publice. 

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt 

întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 
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Întocmit: ing. Țogorean Narcisa  
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Nr.26053/21.09.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-
limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, 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 

 

 

Judeţul Mureş a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asocierea  CITADIN 
PREST S.A., ASTOR COM S.R.L. și S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., având ca obiect 
prestarea serviciilor de proiectare – faza proiect tehnic și execuția lucrărilor de 
„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 
3+167-15+000, judeţul Mureş”. Valoarea totală a contractului era de 13.479.887,88 
lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus. Pentru această lucrare a fost 
întocmit Actul adițional nr.1/24589/26.09.2019 care modifică valoarea contractului 
la valoarea de 14.030.711,47 lei, fără TVA și 16.696.546,65 lei cu TVA inclus, din care 
servicii de proiectare în valoare de 493.183,90 lei cu TVA inclus. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.154/28.11.2019 a fost aprobată 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Îmbrăcăminte uşoară 
rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,         km 
3+167-15+000, judeţul Mureş” la valoarea totală a investiției de    20.435.994,63 lei, 
din care C+M 16.203.362,75 lei, conform devizului general. 

Întrucât linia de cale ferată pentru circulația cu viteză este foarte aproape de 
drumul județean, s-a solicitat avizul de la SNCF CFR SA. 

Astfel, proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu nr.35/PV 
nr.06 din 11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, Sucursala 
Regională de Căi Ferate Brașov.  

După obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nr.7/2018 s-a 
obținut autorizația de construire nr.4/02.09.2019, iar amplasamentul a fost predat în 
data de 09.10.2019. 

Pentru obținerea Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, la data de 
19.07.2021 s-a întrunit comisia tehnico-economică a Companiei Naționale de Căi 
Ferate “CFR”-S.A, fiind întocmit procesul verbal nr.32/19.07.2021 respectiv 
Documentul de Avizare CTE nr.275.  

Ulterior eliberării Documentului de Avizare CTE nr.275, prin adresa 
nr.12/UMP3/3262/17.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 
nr.22988/20.08.2021, Compania Națională de Căi Ferate “CFR”-S.A a impus ca, pe 
tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o distanță mai mică 
de 10 m din axul firului căii ferate, se vor prevedea lise metalice de protecție și 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````  2/5 
 

panouri antiorbire. Fără realizarea acestor lucrări nu se poate obține autorizația CFR 
și nu se poate realiza recepția lucrărilor de drumuri contractate cu SC CITADIN SA. 

Astfel, trebuie montate lise metalice pe o lungime totală de 1.948 m și panouri 
antiorbire.  

Valoarea lucrărilor suplimentare este de 660.519,30 lei, fără TVA, respectiv 
786.017,97 lei, cu TVA. 

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 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), influența fiind de 3.302,59 lei 
(660.519,3 x 0,5%): 

Influența la cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din 
valoarea autorizată a lucrărilor este de 660,52 lei (660.519,3 x 0,1%).  

Influența la cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este 
de 3.302,59  lei (660.519,3 x 0,5%) 

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru 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 20% în cazul executării lucrărilor 
de intervenţiei la construcţie existentă și se calculează din 
capitol/subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4),influența fiind de 132.103,86 
lei.(660.519,3 x 20%), fără TVA, respectiv 157.203,59 lei cu TVA. 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr._________/21.09.2021, s-a 
aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare finalizării 
investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - 
limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, rezultând valoarea de 
finanţare a obiectivului de investiţie, astfel: 

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 21.386.481,89 lei, din care C+M 
16.989.380,72 lei: 

- cheltuieli eligibile 20.825.648,18 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 560.833,71 lei inclusiv TVA. 

Devizul general cu influențele de mai sus se prezintă astfel: 

Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
aprobată  
cu TVA 

Influență  
Valoare            

actualizată cu 
TVA  

 lei lei  lei 

1 2  3 4  5=3+4 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1. Obținerea terenului 0,00   0,00 

1.2. Amenajarea terenului 71.851,96   71.851,96 

1.3. 
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea  inițiala NEELIGIBIL 0,00   0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 62.713,00   62.713,00 

TOTAL CAPITOL 1 134.564,96 0,00 134.564,96 

CAPITOLUL 2       
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții     

TOTAL CAPITOL 2     0,00 

CAPITOLUL 3  

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 
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Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
aprobată  
cu TVA 

Influență  
Valoare            

actualizată cu 
TVA  

 lei lei  lei 

3.1 
Studii - NEELIGIBIL 25.445,77   25.445,77 

3.1.1. Studii de teren - NEELIGIBIL 25.445,77   25.445,77 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00   0,00 

3.1.3.Alte studii specifice 
Întocmire documentație topografică obținere număr 
cadastral și înregistrare drum în CF - NEELIGIBIL 0,00   0,00 

3.2. 
Documentații suport și cheltuieli pentru obtinerea de 
avize, acorduri și autorizații - NEELIGIBLE 

1.190,00   1.190,00 

3.3. Expertiză tehnică 17.850,00   17.850,00 

3.4 
Certificarea performantei energetice și auditul 
energetic al clădirilor 

0,00   0,00 

3.5 
Proiectare și engineering  501.654,28   501.654,28 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00   0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00   0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare 
a lucrărilor de intervenții și deviz general - 
NEELIGIBILE 

40.665,87   40.665,87 

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor - 
NEELIGIBILE 

17.850,00   17.850,00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție  

17.850,00   17.850,00 

3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție 425.288,41   425.288,41 

3.6 
Organizarea procedurilor de achiziție publica - 
NEELIGIBILE 0,00   0,00 

3.7 
Consultanță - NEELIGIBILE 0,00   0,00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiții 0,00   0,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00   0,00 

3.8 
Asistență tehnică - NEELIGIBIL  165.022,42   165.022,42 

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 60.755,49   60.755,49 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 30.377,74   30.377,74 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuție 
, avizat de către I.S.C. 

30.377,75   30.377,75 

3.8.2.Dirigenție de șantier 104.266,93   104.266,93 

TOTAL CAPITOL 3 711.162,47 0,00 711.162,47 

CAPITOLUL 4  

Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații 16.051.210,43 786.017,97 16.837.228,40 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnolog. și 
funcționale 

0,00   0,00 

4.3. 
Utilaje , echipamente tehnologice și funcționale, 
care necesită montaj 

0,00   0,00 

4.4. 
Utilaje , echipamente tehnolog. și funcționale, 
care nu necesită montaj și echip. de transport 

0,00   0,00 

4.5. Dotări 0,00   0,00 

4.6. Active necorporale 0,00   0,00 

TOTAL CAPITOL 4 16.051.210,43 786.017,97 16.837.228,40 
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Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
aprobată  
cu TVA 

Influență  
Valoare            

actualizată cu 
TVA  

 lei lei  lei 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de șantier  17.587,36   17.587,36 

5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente 
organizării de șantier 17.587,36   17.587,36 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00   0,00 

5.2. Comisioane, cote,taxe , costul creditului - 
NELIGIBIL 150.978,99 7.265,70 158.244,69 

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 
creditului băncii finanțatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții (0,5%) 

68.081,36 3.302,59 71.383,95 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
în amenajarea teritoriului , urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%) 

13.616,27 660,52 14.276,79 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor (0,5%) 

68.081,36 3.302,59 71.383,95 

5.2.5. Taxe pentru acorduri , avize conforme și 
autorizația de construire / desființare 

1.200,00 0,00 1.200,00 

5.3. 
Cheltuieli diverse și neprevăzute 
(1.2+1.4+3.5+3.8+4)x0,20% 3.370.490,42 157.203,59 3.527.694,01 

TOTAL CAPITOL 5 3.539.056,77 164.469,29 3.703.526,06 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

6.1. Pregătirea personalului de exploatare     0,00 

6.2. Probe tehnologice și teste 
  

0,00 

TOTAL CAPITOL 6     0,00 

TOTAL GENERAL 20.435.994,63 950.487,26 21.386.481,89 

Din care C+M 16.203.362,75 786.017,97 16.989.380,72 

Din care:       

Cheltuieli eligibile 19.882.426,62 943.221,56 20.825.648,18 

Cheltuieli neeligibile  553.568,01 7.265,70 560.833,71 

  

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după 
încheierea contractelor de achiziţie, precum și a actelor adiționale la acestea, se 
impune actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe 
drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, 
judeţulMureş”, 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. 

 

Prin adresa nr.102902/27.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 
nr.23785/30.08.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a 
solicitat transmiterea până la data de 27.09.2021 a Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în vederea 
suplimentării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor 
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de investiții aflate în derulare, conform art.I alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilorfinanţate din fonduri publice. 

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt 
întrunite condiţiile legale pentru supunerea 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 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – 

Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  Mureş”, 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 inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr.26037/21.09.2021 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.26054/21.09.2021 al Direcţiei tehnice – Compartimentul 

bază de date și în Raportul de specialitate al Direcției economice 

nr.26053/21.09.2021,  

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

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În speţă sunt incidente prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru 

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

nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale art.I alin.(1) 

din OUG nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 

naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 

finanţate din fonduri publice, 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.   

     Nr. 26056/21.09.2021 

    Dosar nr.IX/B/1 
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017 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, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ 

Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, indicatori care au fost actualizați ulterior 

prin HCJM nr.40/29.03.2018 și HCJM nr.154/28.11.2019.  

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 

Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş” a fost 

semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări 

nr.53/19806/18.09.2018 cu Asocierea SC Citadin Prest SA și SC Cad Studio SRL. 

Pentru faza de Proiect Tehnic și execuție a fost eliberat Certificatul de urbanism 

nr.7/04.06.2018, în care s-au solicitat avize suplimentare față de faza SF (Telekom, 

Agenția de protecția mediului și alimentare cu energie electrică) și anume: 

Administrația Bazinală de Apă Mureș, SNCF CFR SA, ISC, Statul Major General. Astfel, 

proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu nr.35/PV nr.06 din 

11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, Sucursala Regională de Căi 

Ferate Brașov.  

În vederea obținerii Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, prin 

Documentul de Avizare CTE nr.275 Compania Națională de Căi Ferate “CFR”-S.A a 

impus ca pe tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o 

distanță mai mică de 10 m din axul firului căii ferate, trebuie să fie prevăzute lise 

metalice de protecție și panouri antiorbire. 

În acest sens, a fost emisă Dispoziția de șantier nr.2/18.08.2021 în care s-a prevăzut 

realizarea celor 1.948 m de parapeți cu panouri antiorbire. Valoarea lucrărilor 

suplimentare este de 660.519,30 lei, fără TVA, respectiv 786.017,97 lei, cu TVA, fiind 

încheiat actul adițional nr.4 la contractul de execuție. 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru 

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

nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea 

contractelor de achiziţie, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune 

actualizarea devizului general al investiției, 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. 

Astfel, prin Referatul nr.25948/21.09.2021, s-a aprobat actualizarea devizului general 

privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe 

drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, 

judeţul Mureş”, cuprins în Anexa 1 la referat. 

Potrivit prevederilor art.I alin.(1) din OUG nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor 

măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi 

pentru modificarea art.IV alin.(1) din OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
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Publice și Administrației a solicitat transmiterea hotărârii Consiliului Județean Mureș 

de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în vederea suplimentării 

fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiții 

aflate în derulare.  

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 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte uşoară 

rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-

15+000, judeţul  Mureş”, 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. 
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