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                                HOTĂRÂREA NR.147 
din 23 septembrie 2021 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 152/30.09.2020 privind 

aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  

și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.25613/16.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte nr.25693/17.09.2021, raportul Serviciului juridic nr.25700/17.09.2021, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

În considerarea prevederilor art. 13 alin. (1), lit. “b”, coroborat cu “b.2” și art. 20 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, 

precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în 

domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 - 2027, 

destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 - 

2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM), 

În conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor din 

POAT 2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în 5 domenii,   

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

(7) lit. „a”, precum și art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 152/30.09.2020 privind aprobarea 

încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 

turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-

Eremitu-Sovata”, se modifică și va avea următorul conținut:  

„Art.1. Se aprobă încheierea de către UAT Județul Mureș a Acordului de parteneriat cu 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul 

Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-



 

                                                  ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       
```````` ```      2/2 
 

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele 

de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  

și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte din cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează                                                               

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                   Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 
152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea 
proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-
Eremitu-Sovata” 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 152/30.09.2020 s-a aprobatîncheierea 

Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 în scopul pregătirii documentației tehnico-

economice aferente obiectivului de investiție “Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu 

Ernei-Eremitu-Sovata”.Potrivit Acordului de parteneriat aprobat, valoarea totală a 

proiectului aferent UAT Județul Mureș este de 2.475.381,82 lei, din care contribuție 

proprie  la realizarea proiectului 49.507,64 lei.  

Cererea de finanțare depusă la Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 

către de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru,în calitate de lider de 

parteneriat,  este în etapă de contractare.  

În urma derulării de către Județul Mureș a procedurii de achiziție, în data de 

30.06.2021 s-a încheiat contractul de servicii de proiectare nr. 17.936/54 - faza 

PT+DE+CS, PAC+PAD+POE și asistență tehnică pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare DJ 153A–153,traseu Ernei–Eremitu–Sovata”, la o valoare totală de 

1.655.851,68 lei, inclusiv TVA, față de valoarea estimată de 2.374.231,82 lei. 

Prin adresa nr. 33.627/08.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

24.843/09.09.2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru,ne aduce la 

cunoștință că, potrivit secțiunii  1.8 din Ghidul solicitantului “Valoarea maximă 

eligibilă a proiectului finanțat din POAT 2014-2020 pentru fiecare regiune nu poate 

depăși valoarea alocată pe regiune pentru acest apel” și pentru a ne încadra în 

valoarea alocată Regiunii Centru, ținând cont de economia înregistrată în urma 

finalizării achiziției ”Servicii de proiectare tehnică pentru DJ 153A-153, traseu Ernei-

 Nr. 25613/16.09.2021 

 Dosar IX/B/1 

 

 



2/2 
 

Eremitu-Sovata” – ID dosar achiziție 3805833819,solicită modificarea Acordului de 

parteneriat, prin diminuarea valorii totale eligibile a proiectului cu 630.602,24 lei, 

inclusiv TVA, de la 2.475.381,82 lei la 1.844.779,58 lei. Contribuția proprie a UAT 

Județul Mureș se diminuează, de asemenea, de la 49.507,64 lei la 36.895,59 lei. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea și înlocuirea anexei din HCJM 

nr. 152/2020, cu Acordul de parteneriat anexat. 

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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___ 

 

 

Nr. 25693/17.09.2021 

Dosar VI/A1 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 
152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la 
nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele 
de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  
și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

 

 

Cererea de finanțare, cu titlul Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și 

servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, cod MySMIS 143410, a fost transmisă în data de 

27.11.2020 la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 

Tehnică2014-2020 de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de 

liderde parteneriat.  

Proiectul a parcurs etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, 

respectiv a evaluării tehnico-financiare și se află în etapa de contractare.  

Județul Mureș a finalizat procedura de achiziție pentru ”Servicii de proiectare tehnică 

pentru DJ 153A-153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” – ID dosar achiziție 3805833819, 

prevăzut în Planul de achiziții a cererii de finanțare, în urma căreia a încheiat contractul 

de servicii de proiectare nr. 17.936/54/30.06.2021 la o valoare totală de 1.655.851,68 lei, 

inclusiv TVA, față de valoarea estimată de 2.374.231,82 lei. 

Ținând cont de:  

- prevederile Ghidului solicitantului, secțiunea 1.7Alocarea stabilită pentru apelul de 

proiecte, respectiv secțiunea 1.8 Valoarea maximă a proiectului, rata de 

cofinanțare, precum și 

- solicitarea de clarificare din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene, în cadrul căruia se găsește Autoritatea de Management pentru POAT 

2014-2020, transmisă de ADR Centru prin adresa 33627/08.09.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 24.843/09.09.2021, în sensul încadrării valorii 
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maxime eligibile a proiectului finanțat din POAT 2014-2020  în valoarea alocată pe 

regiune pentru apelul de proiect, având în vedere că nu există posibilitatea 

supracontractării,  

- de economia înregistrată de Județul Mureș în urma finalizării procedurii de achiziție 

mai sus menționate și a solicitării ADR Centru de a modifica prevederile Acordului 

de parteneriat în sensul diminuării valorii totale a proiectului cu 630.602,24 lei, 

inclusiv TVA, de la 2.475.381,82 lei la 1.844.779,58 lei, diminuându-se astfel și 

contribuția proprie a UAT Județul Mureș de la 49.507,64 lei la 36.895,59 lei, 

Apreciem că sunt întrunite condițiile pentru aprobarea proiectului de hotărâre. 

 

 

 

 Șef serviciu 

                                                    Călin Suciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Magyarossy Andrea 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Unitatea administrativ-teritorială 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare 

DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

 

 

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

Referatul de aprobare nr.25613/16.09.2021 şi raportul de specialitate al Direcției de 

dezvoltare regională și implementare proiecte nr.25693/17.09.2021,  

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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ analizat, sunt incidente dispozițiile art.13 lit.„b” coroborate cu 

lit.„b.2” și ale art.20 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea 

unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 - 

2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014 - 2020 (POAT 

2014 - 2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014 - 2020 (POIM), precum şi 

cele ale art.173 alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.152/30.09.2020 a fost aprobată încheierea 

Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Unitatea 

administrativ-teritorială Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul 

Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

Nr. 25700/17.09.2021 

Dosar nr. IX/B/1 
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variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  

și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” pentru suma de 2.475.381,82 lei. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte reiese că contractul de servicii de proiectare nr.17.936/54 – faza PT+DE+CS, 

PAC+PAD+POE și asistență tehnică pentru obiectivul de investiție încheiat de Județul Mureș 

a fost atribuit la o valoare mai mică decât cea estimată, respectiv 1.655.851,68 lei, inclusiv 

TVA. 

Astfel, prin adresa nr.33.627/08.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.24.843/09.09.2021, în considerarea prevederilor secțiunii 1.8 din Ghidul solicitantului 

potrivit cărora „valoarea maximă eligibilă a proiectului finanțat din POAT 2014-2020 pentru 

fiecare regiune nu poate depăși valoarea alocată pe regiune pentru acest apel”, Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Centru a solicitat modificarea Acordului de parteneriat în 

sensul diminuării valorii totale eligibile a proiectului cu suma de 630.602,24 lei, inclusiv 

TVA, rezultată ca urmare a atribuirii contractului de proiectare sub valoarea estimată.  

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

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar potrivit alin.(1) lit.„e” coroborate cu cele 

ale alin.(7) exercită atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, 

sens în care încheie acorduri în vederea finanțării și realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Precizăm totodată că la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 

art.81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii 

Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Unitatea 

administrativ-teritorială Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul 

Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  

și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata”, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii și 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. 

Șef serviciu, 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex. 
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