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HOTĂRÂREA NR.176 

din 21 octombrie  2021 

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.28422/15.10.2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.28507/15.10.2021 al Direcției tehnice, raportul Direcției 

economice nr.28546/15.10.2021, raportul Serviciului juridic nr.28569/15.10.2021, precum și 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.104487/01.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24175/02.09.2021,  

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 Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/30.08.2021 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

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, 

cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor 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 totală a investiției (cu TVA 19%) de 18.512.108,07 lei, din care 

C+M16.419.705,50 lei, conform devizului general actualizat cuprins în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

neeligibile estimate în valoare de 2.052.289,21 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”. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției tehnice care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș. 

PREŞEDINTE                                      Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                    SECRETAR GENERAL 

                          Paul Cosma 



 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre 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 

 

Judeţul Mureş a încheiat cu Asocierea SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL și SC 

Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL, 

contractul nr.68/23562/02.11.2018 având ca obiect ”Servicii de proiectare, faza 

proiect tehnic (PT+DE+CS) şi execuție a obiectivului de investiţii Lărgire drum 

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

județul Mureș” la valoarea totală de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei 

cu TVA. 

Prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.108/25.06.2020 și nr.53/25.03.2021 a 

fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ” Lărgire 

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

12+684, judeţul Mureş” la valoarea totală a investiției de 17.893.611,04 lei, din 

care C+M 15.866.686,90 lei, conform devizului general. 

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,  preţul contractului de lucrări aflat în 

derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei, se ajustează prin actualizarea 

preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru 

a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia 

s-a fundamentat preţul contractului. 

Cu adresa nr.669/16.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.25792/17.09.2021, SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL a depus o solicitare de 

ajustare a valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018 în baza Ordonanței 

Guvernului nr.15/2021. 

Conform documentelor depuse de executant, restul rămas de executat, existent la 

data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021, este de  

Nr.28422/15.10.2021 

Dosar IXB/1 

 

 



 

4.425.919,15lei fără TVA, iar prețul estimat pentru restul de executat, rezultat în 

urma ajustării este de 4.890.640,66  lei fără TVA. 

În data de 04.10.2021 a fost încheiat actul adițional nr.8 la contractul de proiectare 

și execuție nr.68/23562/02.11.2018. 

Ca urmare a ajustării prețului contractului de achiziție, suma cu care s-a 

suplimentat valoarea investiției este de 464.721,51 lei fără TVA, determinată 

astfel: 

4.890.640,66 lei - 4.425.919,15 lei = 464.721,51 lei 

Ajustarea prețului contractului acestei investiții se va realiza la fiecare solicitare de 

plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas 

de executat la data intrării în vigoare a  OG nr.15/2021, până la finalizarea şi 

recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor 

legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite 

de executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, ca urmare a unei 

solicitări justificate din partea contractantului. Determinarea preţului final al 

contractului se va realiza după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza 

situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza 

contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, 

diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui 

act adiţional la contract. 

Prin Referatul nr.27698/08.10.2021 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”, 

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

investiţie, astfel: 

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 18.512.108,07 lei, din care 

C+M 16.419.705,50 lei: 

- cheltuieli eligibile 16.459.818,86 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 2.052.289,21 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 ”Lărgire drum județean DJ154J 

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

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. 

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  



 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Georgescu 



1/5 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre 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 cu TVA, 

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. 

Judeţul Mureş a încheiat cu Asocierea SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL și           

SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL, 

contractul nr.68/23562/02.11.2018 având ca obiect ”Servicii de proiectare, faza 

proiect tehnic (PT+DE+CS) şi execuție a obiectivului de investiţii Lărgire drum 

județean DJ 154J Breaza–Voivodeni–Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, 

județul Mureș” la valoarea totală de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei 

cu TVA. 

Valoarea totală  a lucrărilor a fost modificată succesiv de la semnarea contractului, 

ultima dată prin Actul adițional nr.5/12647/19.05.2019 prin care s-a stabilit 

valoarea contractului la suma de 13.446.955,34 lei fără TVA și 16.001.876,86 lei cu 

TVA inclus. 

Nr.28507/15.10.2021 

Dosar IX B/1 
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Prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.108/25.06.2020 și nr.53/25.03.2021 a 

fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ” Lărgire 

drum județean DJ 154J Breaza–Voivodeni–Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-

12+684, judeţul Mureş” la valoarea totală a investiției de 17.893.611,04 lei, din 

care C+M 15.866.686,90 lei, conform devizului general. 

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,  preţul contractului de lucrări aflat în 

derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei, se ajustează prin actualizarea 

preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru 

a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia 

s-a fundamentat preţul contractului. 

Cu adresa nr.669/16.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.25792/17.09.2021, SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL a depus o solicitare de 

ajustare a valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018 în baza Ordonanței 

Guvernului nr.15/2021. 

Conform documentelor depuse de executant, restul rămas de executat, existent la 

data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021, este de      

4.425.919,15 lei fără TVA.  

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(6) din OG nr.15/2021 pentru ajustarea 

preţului aferent restului rămas de executat s-a utilizat formula: 

    Va = C x Vo 

    unde: 

    "Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul 

de ajustare, iar "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor 

prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului. 

Astfel, prețul estimat pentru restul de executat, rezultat în urma ajustării este de 

4.890.640,66  lei fără TVA. 

Având în vedere cele susmenționate, în data de 04.10.2021 a fost încheiat actul 

adițional nr.8 la contractul de proiectare și execuție nr.68/23562/02.11.2018. 

Ca urmare a ajustării prețului contractului de achiziție, suma cu care s-a 

suplimentat valoarea investiției este de 464.721,51 lei fără TVA, determinată 

astfel: 

4.890.640,66 lei - 4.425.919,15 lei = 464.721,51 lei 

Aceasta suma se repartizează pe următoarele capitole: 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitătilor:                        16.818,05 lei 

4.1. Construcții si instalații:                                                             444.008,46 lei 

5.1.1. Lucrari de constructii aferente organizării de santier:                3.895,00 lei 
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Ajustarea prețului contractului acestei investiții se va realiza la fiecare solicitare 

de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul 

rămas de executat la data intrării în vigoare a  OG nr.15/2021, până la finalizarea 

şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor 

legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite 

de executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, ca urmare a unei 

solicitări justificate din partea contractantului. 

Determinarea preţului final al contractului se va realiza după depunerea ultimei 

solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea 

cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 

acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea 

contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. 

Conform prevederilor HGR 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, 

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: 

(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) x 0,5% = 13.798.071,85 x 0,5% = 

68.990,36 lei; 

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

autorizată a lucrărilor este de (367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) x 0,1% = 

13.798.071,85 x 0,1% = 13.798,07 lei; 

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

(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) x 0,5% = 13.798.071,85 x 0,5% = 

68.990,36 lei. 

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 10% 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), 

(367.478,99 + 116.455,00 + 54.900,00 + 13.389.602,59) x 10% = 13.928.436,59 x 10% 

= 1.392.843,66 lei, fără TVA. 
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Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) din HGR nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 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.53/2021 

 
lei 

(fără TVA) 

Valoare  
Actualizată 

 
 

lei 
(fără TVA) 

Cap.IV.  12.945.594,13 13.389.602,59 

4.1. Construcţii şi instalaţii 12.945.594,13 13.389.602,59 

CAP.V. Alte cheltuieli, din care:   

5.2 Comisioane, cote, taxe   

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii 
(0,5%) 

66.666,75 68.990,36 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul 
statului in amenajarea teritoriului , 
urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii (0,1%) 

13.333,35 13.798,07 

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

66.666,75 68.990,36 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 
(10%) 

1.342.115,51 1.392.843,66 

 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.27698/08.10.2021, atașat 

în copie prezentului raport, 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”, cuprins 

în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, 

astfel: 

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 18.512.108,07 lei, din care 

C+M 16.419.705,50 lei: 

- cheltuieli eligibile 16.459.818,86 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 2.052.289,21 lei inclusiv TVA. 
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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 ”Lărgire drum județean   

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

Mureș”, 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.104487/01.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.24175/02.09.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ne-a 

informat că în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 pot fi depuse 

solicitări de suplimentare a valorii contractelor de finanțare ale investițiilor 

cuprinse în programele naționale până la data de 25.10.2021. 

În vederea solicitării suplimentării fondurilor pentru realizarea investiției ”Lărgire 

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

12+684, județul Mureș” finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este 

necesară transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Mureș privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta 

Întocmit: ing. Țogorean Narcisa  
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Nr.28546/15.10.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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 cu TVA, 

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. 

Judeţul Mureş a încheiat cu Asocierea SC Drumuri şi Poduri Mureș SRL și SC Consult 

Construct SRL prin liderul de asociere SC Drumuri şi Poduri Mureș SRL, contractul 

nr.68/23562/02.11.2018 având ca obiect ”Servicii de proiectare, faza proiect tehnic 

(PT+DE+CS) şi execuție a obiectivului de investiţii Lărgire drum județean DJ 154J 

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

valoarea totală de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei cu TVA. 

Valoarea totală  a lucrărilor a fost modificată succesiv de la semnarea contractului, 

ultima dată prin Actul adițional nr.5/12647/19.05.2019 prin care s-a stabilit valoarea 

contractului la suma de 13.446.955,34 lei fără TVA și 16.001.876,86 lei cu TVA inclus. 

Prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.108/25.06.2020 și nr.53/25.03.2021 a 

fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Lărgire 

drum județean DJ 154J Breaza–Voivodeni–Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-
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12+684, judeţul Mureş” la valoarea totală a investiției de 17.893.611,04 lei, din care 

C+M 15.866.686,90 lei, conform devizului general. 

În conformitate cu prevederile art.1 din OG nr.15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare,  preţul contractului de lucrări aflat în derulare la data intrării 

în vigoare a ordonanţei, se ajustează prin actualizarea preţurilor aferente 

materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice 

creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul 

contractului. 

Cu adresa nr.669/16.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.25792/17.09.2021, SC Drumuri şi Poduri Mureș SRL a depus o solicitare de ajustare 

a valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018 în baza OG nr.15/2021. 

Conform documentelor depuse de executant, restul rămas de executat, existent la 

data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, este de 425.919,15 lei fără TVA.  

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(6) din OG nr.15/2021 pentru ajustarea 

preţului aferent restului rămas de executat s-a utilizat formula: 

Va = C x Vo, unde: 

    "Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul 

de ajustare, iar "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor 

prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului. 

Astfel, prețul estimat pentru restul de executat, rezultat în urma ajustării este de 

4.890.640,66 lei fără TVA. 

Având în vedere cele susmenționate, în data de 04.10.2021 a fost încheiat actul 

adițional nr.8 la contractul de proiectare și execuție nr.68/23562/02.11.2018. 

Ca urmare a ajustării prețului contractului de achiziție, suma cu care s-a 

suplimentat valoarea investiției este de 464.721,51 lei fără TVA, determinată 

astfel: 

4.890.640,66 lei - 4.425.919,15 lei = 464.721,51 lei 

Aceasta suma se repartizează pe următoarele capitole: 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților:                       16.818,05 lei 

4.1. Construcții și instalații:                                                             444.008,46 lei 

5.1.1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier:                3.895,00 lei 

Ajustarea prețului contractului acestei investiții se va realiza la fiecare solicitare de 

plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas 

de executat la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, până la finalizarea şi 

recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor 

legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de 

executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări 

justificate din partea contractantului. 

Determinarea preţului final al contractului se va realiza după depunerea ultimei 

solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea 
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cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 

acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea 

contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. 

Conform prevederilor HGR 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, 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: 

(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) x 0,5% = 13.798.071,85 x 0,5% = 68.990,36 

lei; 

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

a lucrărilor este de (367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) x 0,1% = 13.798.071,85 

x 0,1% = 13.798,07 lei; 

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de  (367.478,99 

+ 13.389.602,59 + 40.990,27) x 0,5% = 13.798.071,85 x 0,5% = 68.990,36 lei. 

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 10% 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), 

(367.478,99 + 116.455,00 + 54.900,00 + 13.389.602,59) x 10% = 13.928.436,59 x 10% = 

1.392.843,66 lei, fără TVA. 

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

de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 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:                                                                                        lei 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare cu 
TVA 

Influență 
Valoare 

actualizată cu 
TVA 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului     

1.4. 
Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 
NEELIGIBIL 417.286,52 20.013,48 437.300,00 

TOTAL CAPITOL 1 417.286,52 20.013,48 437.300,00 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare cu 
TVA 

Influență 
Valoare 

actualizată cu 
TVA 

4.1. Constructii si instalatii 15.405.257,01 528.370,07 15.933.627,08 

TOTAL CAPITOL 4 15.405.257,01 528.370,07 15.933.627,08 

5.1. Organizare de santier  46.344,87 4.635,05 50.979,92 

5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 44.143,37 4.635,05 48.778,42 

5.2. Comisioane, cote,taxe , costul creditului - 
NEELIGIBIL 146.666,85 5.111,94 151.778,79 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii (0.5%) 66.666,75 2.323,61 68.990,36 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii (0.1%) 13.333,35 464,72 13.798,07 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 
(0.5%) 66.666,75 2.323,61 68.990,36 

5.3. 
Chelt. Div. si neprevazute 
(1.2+1.3+1.4.+2+3.5+3.8+4)x10% 1.597.117,46 60.366,50 1.657.483,95 

TOTAL CAPITOL 5 1.800.902,74 70.113,48 1.871.016,22 

 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.27698/08.10.2021, atașat 

în copie prezentului raport, 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”, cuprins în 

Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, 

astfel: 

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 18.512.108,07 lei, din care C+M 

16.419.705,50 lei: 

- cheltuieli eligibile 16.459.818,86lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 2.052.289,21 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 ”Lărgire drum județean DJ154J 

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

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.104487/01.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.24175/02.09.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrațieine-a 

informat că în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 pot fi depuse 

solicitări de suplimentare a valorii contractelor de finanțare ale investițiilor cuprinse 

în programele naționale până la data de 25.10.2021. 

În vederea solicitării suplimentării fondurilor pentru realizarea investiției”Lărgire 

drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-
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12+684, județul Mureș” finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este 

necesară transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Mureș privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici. 

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

întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre 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 inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr.28422/15.10.2021 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.28507/15.10.2021 al Direcţiei tehnice – Compartimentul 

bază de date și în Raportul de specialitate al Direcției economice 

nr.28546/15.10.2021,  

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.1 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/30.08.2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare, precum și ale art.173, alin.(1), lit.„b” coroborate cu cele ale 

alin.(3), lit.„f” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

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 

     Nr. 28569/15.10.2021 

    Dosar nr.IX/B/1 

 

Văzut,                                                              
Director executiv 

Genica Nemeș 
 



               2/3 

 

Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările 

și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției 

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

4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin HCJM 

nr.108/25.06.2020 și HCJM nr.53/25.03.2021.  

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – 

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

semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare și execuție de lucrări 

nr.68/23562/02.11.2018 cu Asocierea SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult 

Construct SRL. 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) din OG nr.15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare, pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, 

integral sau parţial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, 

respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, preţul contractelor de lucrări aflate în derulare 

la data intrării în vigoare a ordonanţei, se ajustează prin actualizarea preţurilor 

aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama 

de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat 

preţul contractului. 

Potrivit art.2 alin.(1) din OG nr.15/2021, ajustarea prețului contractului se va realiza 

la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv 

pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, până la 

finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, potrivit 

prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări 

însuşite de executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, ca urmare a 

unei solicitări justificate din partea contractantului.  

Astfel, în considerarea prevederilor legale mai sus indicate, SC DRUMURI ŞI PODURI 

MUREȘ SRL a solicitat ajustarea valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018, la data 

de 04.10.2021 fiind încheiat Actul adițional nr.8, valoarea acestuia fiind estimată la 

suma de 464.721,51 lei fără TVA. 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(14) din OG nr.15/2021, determinarea 

preţului final al contractului se va realiza după depunerea ultimei solicitări de plată, 

în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în 

baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, 

diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act 

adiţional la contract. 

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. 
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Astfel, prin Referatul Direcției Tehnice nr.27698/08.10.2021 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”, cuprins în Anexa 1 la referat. 

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 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 și completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre 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. 
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