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HOTĂRÂREA NR.188 
din 3 noiembrie 2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu 
până la limita cu județul Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.29951/29.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

raportul de specialitate nr.29975/29.10.2021 al Direcției tehnice, raportul Direcției economice 

nr.29979/29.10.2021, raportul Serviciului juridic nr.30005/29.10.2021, precum și avizul 

comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.112793/22.09.2021,  

Ținând cont de prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", coroborate cu cele ale 

art.4 alin.(3) din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel 

Saligny”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

nr.1333/2021, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

cu cele ale art.6 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, raportate la cele 

ale art.6 alin.(1) lit.„a” și „b” din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul MDLPA nr.1333/2021, 

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 cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui tronson 

de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu până la limita cu județul Sibiu”, 

prevăzută în Anexa nr.1, în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național 

de Investiții ”Anghel Saligny”. 

Art.2. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu până la limita cu județul 

Sibiu”, conform Anexei nr.2. 

Art.3. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției tehnice și Direcției economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                                       Contrasemnează 

                                             SECRETAR GENERAL 

                                                        Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-

Criș-limită județ Sibiu până la limita cu județul Sibiu” în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

 

În programul de drumuri al Consiliului Județean Mureș pentru perioada 2019-2021 

au fost prevăzute fondurile necesare pentru întocmirea unor studii de fezabilitate 

respectiv DALI având ca obiect reabilitarea/modernizarea/lărgirea unor tronsoane 

de drumuri județene. 

Drumul judeţean DJ143 face legătura între localităţile Daneş şi Criş din judeţul 

Mureş, respectiv  localitatea Iacobeni din judeţul Sibiu și se termină la intersecția 

cu DJ106 Sibiu-Agnita-Apold-Sighișoara. 

Între pozițiile km 0+000-10+203 drumul este asfaltat, iar între pozițiile  km 

10+203-17+710 este pietruit respectiv pe o porțiune de 3,310 km este de pământ.  

În vederea modernizării tronsonului de drum, în anul 2019 s-a contractat 

întocmirea unei documentaţii tehnico-economice pentru investiția „Reabilitarea 

unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-Criș-limită județ Sibiu până la limita 

cu județul Sibiu – faza DALI”. 

În documentaţia tehnico-economică se propun a se executa lucrări de realizare a 

lăţimii părții carosabile necesare unui drum judeţean de clasa tehnică „IV”, 

asfaltarea părţii carosabile, colectarea apelor pluviale, realizarea semnalizării 

rutiere, amenajarea acceselor la proprietăţi agricole, amenajarea intersecţiilor cu 

drumurile laterale. 

Prin adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.106529/07.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.24846/09.09.2021 am fost informați cu privire la faptul că în data de 

06.09.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.849 Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții ”Anghel Saligny”. 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit. „c” din Ordonanța de urgență 

nr.95/2021, în cadrul programului se pot realiza, obiective de investiţii care 

constau în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, 

consolidare, reparaţie, modernizare, extindere, reabilitare drumuri publice 

clasificate şi încadrate ca drumuri judeţene. 

 

   Nr. 29951/29.10.2021 

   Dosar _________________ 
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În data de 22 septembrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 

nr.1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”.  

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.95/2021, 

coroborate cu cele ale art.6 alin.(1) lit. „a” și „b” din Norme, în termen de 45 de 

zile de la publicarea normelor metodologice, beneficiarii trebuie să depună 

cererile de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

însoțite de următoarele documente: 

    a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 

2.1 din Normele metodologice; 

    b) hotărârea consiliului judeţean pentru aprobarea cererii de finanţare şi a 

devizului general estimativ prevăzut la lit. a) mai sus menționată. 

La solicitarea Consiliului Județean Mureș, proiectantul SC ABG BUSINESS TOOLS 

SRL a întocmit Devizul general estimativ al investiției, conform Anexei 2.1. din 

Normele metodologice. 

Valoarea totală estimată a investiției (cu TVA 19%) este de 30.305.879 lei, din 

care C+M 23.341.850 lei: 

- cheltuieli eligibile (buget de stat):28.904.999 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile (buget local): 1.400.880 lei inclusiv TVA. 

Prin adresa nr.112793/22.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.26353/23.09.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ne-a 

informat că în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 

pot fi depuse solicitări de finanțare în perioada 22.09.2021-08.11.2021. 

În considerarea celor mai sus arătate, supunem spre dezbatere și aprobare 

proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Péter Ferenc  
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Raport de specialitate 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-

Criș-limită județ Sibiu până la limita cu județul Sibiu” în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

 

În programul de drumuri al Consiliului Județean Mureș pentru perioada 2019-2021au 

fost prevăzute fondurile necesare pentru întocmirea unor studii de fezabilitate 

respectiv DALI având ca obiect reabilitarea/modernizarea/lărgirea unor tronsoane 

de drumuri județene. 

Drumul judeţean DJ143 face legătura între localităţileDaneşşiCriş din judeţulMureş, 

respectiv  localitatea Iacobeni din judeţul Sibiu și se termină la intersecția cu 

DJ106Sibiu-Agnita-Apold-Sighișoara. 

Între pozițiile km 0+000-10+203 drumul este asfaltat, iar între pozițiile  km 10+203-

17+710 este pietruit respectiv pe o porțiune de 3,310 km este de pământ.  

În prezent tronsonul de drum judeţean situat între pozițiile km 10+203-17+710, 

care se situează în extravilanul comunei Daneș,se prezintă în stare tehnică 

neadecvată desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţăşi confort, acesta pe 

o porțiune de aproximativ 5 km fiindimpracticabilă. 

În vederea modernizării tronsonului de drum, în anul 2019 s-a contractat întocmirea 

unei documentaţiitehnico-economice de către SC ABG BUSSINES TOOLS SRL din 

București conform HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru 

al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţiifinanţate din fonduri publice. 

În documentaţiatehnico-economică se propun a se executa următoarele lucrări: 

- realizarea lăţimii părții carosabile necesare unui drum judeţean de clasa tehnică 

„IV”; 

- asfaltarea părţii carosabile; 

- colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă şi evacuarea lor către emisari; 

- realizarea semnalizării rutiere; 

- amenajarea acceselor la proprietăţi agricole; 

- amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale; 

 

 

Nr.29975/29.10.2021 

Dosar __________ 
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Elementele componente şi dimensiunile constructive ale profilului transversal vor fi 

următoarele: 

- lăţime parte carosabilă: 2x3,00m = 6,00 m; 

- lățime banda de încadrare: 2x0,25 = 0,50m 

- lătime acostamente: 2x0,75 = 1,50m  

- platforma drum: 8,00m 

Podețele de subtraversare deteriorate se vor înlocui, se vor executa 18 podețe noi 

tubulare cu diametru de 800 mm și 1 podeț dalat, pentru a asigura evacuarea 

apelor, cu cameră de cădere și timpane din beton armat. Se vor realiza ziduri de 

sprijin în lungime totală de 895 ml. Cele 19 drumuri laterale se vor amenaja pe o 

lungime de 20 m cu același sistem rutier ca drumul județean. Se vor executa 

șanțuri în lungime de 8.607 ml.Se vor monta aproximativ 35 bucăți indicatoare 

rutiere și 820 m parapete metalice. Se va realiza pistă pentru bicicliști la marginea 

drumului. 

Prin adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.106529/07.09.2021înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.24846/09.09.2021 am fost informați cu privire la faptul că în data de 06.09.2021 

a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.849 Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel 

Saligny”. 

Conform Ordonanței de urgență sus menționate, prin program pot fi finanțate 

obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din 

fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte 

programe naționale sau comunitare. 

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de 

autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit. „c” din Ordonanța de urgență 

nr.95/2021, în cadrul programului se pot realiza, obiective de investiţii care 

constau în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, 

consolidare, reparaţie, modernizare, extindere, reabilitare drumuri publice 

clasificate şi încadrate ca drumuri judeţene. 

În data de 22 septembrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 

nr.1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”.  

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.95/2021, 

coroborate cu cele ale art.6 alin.(1) lit. „a” și „b” din Norme, în termen de 45 de 

zile de la publicarea normelor metodologice, beneficiarii trebuie să depună cererile 

de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației însoțite de 

următoarele documente: 

    a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 

2.1 din Normele metodologice; 
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    b) hotărârea consiliului judeţean pentru aprobarea cererii de finanţareşi a 

devizului general estimativ prevăzut la lit. a) mai sus menționată. 

La solicitarea Consiliului Județean Mureș, proiectantul SC ABG BUSINESS TOOLS SRL 

a întocmit Devizul general estimativ al investiției, conform Anexei 2.1. din Normele 

metodologice. 

Valoarea totală estimată a investiției (cu TVA 19%) este de 30.305.879 lei, din 

care C+M 23.341.850 lei: 

- cheltuieli eligibile (buget de stat):28.904.999 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile (buget local): 1.400.880 lei inclusiv TVA. 

Durata de realizare a obiectivului de investiții este estimată la 42 de luni, din care 

proiectare 6 luni și execuție 36 de luni. 

Prin adresa nr.112793/22.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.26353/23.09.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ne-a 

informat că în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 

pot fi depuse solicitări de finanțare în perioada 22.09.2021-08.11.2021. 

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.29979/29.10.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 
Daneș-Criș-limită județ Sibiu până la limita cu județul Sibiu” în vederea 
depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny” 

 

Drumul judeţean DJ143 face legătura între localităţile Daneş şi Criş din judeţul 
Mureş, respectiv  localitatea Iacobeni din judeţul Sibiu și se termină la 
intersecția cu DJ106Sibiu-Agnita-Apold-Sighișoara. 

Între pozițiile km 0+000-10+203 drumul este asfaltat, iar între pozițiile  km 
10+203-17+710 este pietruit respectiv pe o porțiune de 3,310 km este de 
pământ.  

În prezent tronsonul de drum judeţean situat între pozițiile km 10+203-17+710, 
care se situează în extravilanul comunei Daneș,se prezintă în stare tehnică 
neadecvată desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort, 
acesta pe o porțiune de aproximativ 5 km fiind impracticabilă. 

În vederea modernizării tronsonului de drum, în anul 2019 s-a contractat 
întocmirea unei documentaţii tehnico-economice de către SC ABG BUSSINES 
TOOLS SRL din București conform HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Prin adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 
nr.106529/07.09.2021înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 
nr.24846/09.09.2021 am fost informați cu privire la faptul că în data de 
06.09.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.849 Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny”. 

Conform Ordonanței de urgență sus menționate, prin program pot fi finanțate 
obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate 
din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau 
prin alte programe naționale sau comunitare. 

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de 
autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-
teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit. „c” din Ordonanța de urgență 
nr.95/2021, în cadrul programului se pot realiza, obiective de investiţii care 
constau în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, 
reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, extindere, reabilitare 
drumuri publice clasificate şi încadrate ca drumuri judeţene. 

În data de 22 septembrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 
nr.1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
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în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”.  

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.95/2021, 
coroborate cu cele ale art.6 alin.(1) lit. „a” și „b” din Norme, în termen de 45 
de zile de la publicarea normelor metodologice, beneficiarii trebuie să depună 
cererile de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației însoțite de următoarele documente: 

    a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 2.1 din Normele metodologice; 

    b) hotărârea consiliului judeţean pentru aprobarea cererii de finanţareşi a 
devizului general estimativ prevăzut la lit. a) mai sus menționată. 

La solicitarea Consiliului Județean Mureș, proiectantul SC ABG BUSINESS TOOLS 
SRL a întocmit Devizul general estimativ al investiției, conform Anexei 2.1. din 
Normele metodologice. 

Valoarea totală estimată a investiției (cu TVA 19%) este de 30.305.879 lei, din 
care C+M 23.341.850 lei: 

- cheltuieli eligibile (buget de stat):28.904.999 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile (buget local): 1.400.880 lei inclusiv TVA. 

Durata de realizare a obiectivului de investiții este estimată la 42 de luni, din 
care proiectare 6 luni și execuție 36 de luni. 

Prin adresa nr.112793/22.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.26353/23.09.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 
ne-a informat că în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.95/2021 pot fi depuse solicitări de finanțare în perioada 22.09.2021-
08.11.2021. 

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 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui tronson de 

drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu până la limita cu județul 

Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de 

Investiții ”Anghel Saligny” 

 

 

 

 

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

Referatul de aprobare nr.29951/29.10.2021 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice - Compartimentul bază de date și în 

Raportul de specialitate al Direcției economice nr.29979/29.10.2021, 

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: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.2, art.4, alin.(1), 

lit.„c” și art.6, alin.(1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", coroborate cu cele ale 

art.4, alin.(3) și ale art.6, alin.(1), lit.„a” și „b” din Normele metodologice de punere 

în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021, precum și 

cele ale art.173, alin.(1), lit.„f” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.   

În programul de drumuri al Consiliului Județean Mureș pentru perioada 2019-2021 au 

fost prevăzute fondurile necesare pentru întocmirea unor studii de fezabilitate, 

respectiv DALI, având ca obiect reabilitarea/modernizarea/lărgirea unor tronsoane de 

drumuri județene. 

Nr. 30005/29.10.2021 

Dosar. IX/B/1 
Văzut,                                                              

Director executiv 
Genica Nemeș 
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Tronsonul de drum județean DJ143 face legătura între localitățile Daneș și Criș din 

județul Mureș, respectiv localitatea Iacobeni din județul Sibiu și se termină la 

intersecția cu DJ106 Sibiu – Agnita – Apold – Sighișoara. 

În vederea modernizării drumului, în anul 2019 a fost întocmită o documentaţie 

tehnico-economică, prin care s-au propus lucrări de lărgire a părții carosabile, 

asfaltarea părții carosabile, colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă și 

evacuarea lor către emisari, realizarea semnalizării rutiere, amenajarea acceselor la 

proprietățile agricole, amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale. 

Ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021,  publicată în Monitorul 

Of. al României nr.849/06.09.2021, a fost aprobat Programul Național de Investiții 

”Anghel Saligny”, prin care pot fi finanțate obiective de investiții care nu sunt incluse 

la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de 

programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare.  

Potrivit art.2 din OUG nr.95/2021, beneficiarii programului sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale.   

În data de 22.09.2021 a intrat în vigoare Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației nr.1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții ”Anghel Saligny”.  

În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3) din Normele metodologice, pentru 

categoria de investiţie prevăzută la art.4, alin.(1), lit.„c” din OUG nr.95/2021, 

respectiv drumuri județene, prin program se pot finanţa toate lucrările necesare 

pentru construirea de infrastructură rutieră, a unuia sau mai multor componente ale 

acesteia, precum şi lucrările de intervenţie la infrastructura existentă, prevăzute la 

art.4, alin.(1) din OUG nr.95/2021, respectiv realizarea de obiective de investiţii care 

constau în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, 

consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, 

schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la construcţii existente,  cu 

excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente. 

Potrivit prevederilor art.6, alin.(1) din OUG nr.95/2021 coroborate cu cele ale art.6, 

alin.(1), lit. „a” și „b” din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul MDLPA 

nr.1333/2021, în termen de 45 de zile de la publicarea normelor metodologice, 

beneficiarii trebuie să depună cererile de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației însoțite de devizul general estimativ, întocmit conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 din Normele metodologice, precum și hotărârea 

consiliului judeţean pentru aprobarea cererii de finanţare. 

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

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

administrativ, consiliul județean exercită alte atribuții prevăzute de lege, în speță 

cele ale art.6, alin.(5) din OUG nr.95/2021 raportate la cele ale art.6, alin.(1), lit. „a” 

și „b” din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul MDLPA nr.1333/2021. 

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

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită 

județ Sibiu până la limita cu județul Sibiu” în vederea depunerii solicitării de 

finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, 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.  

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
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