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HOTĂRÂREA NR. 214 

din 23 decembrie 2021 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere drumuri 

județene – actualizare SF” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.35664/22.12.2021 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate nr.35688/22.12.2021 al Direcţiei tehnice - 

Serviciul investiții și achiziții publice, raportul de specialitate al Direcției economice 

nr.35604/22.12.2021, raportul Serviciului juridic nr.35703/22.12.2021, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

Ţinând cont de documentația tehnico-economică întocmită de către S.C. ARCH -PIN S.R.L, 

În considerarea dispoziţiilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele art. 7 şi 10 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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

precum şi cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte:  

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 

investiției „Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere drumuri județene – actualizare 

SF”, conform Scenariului 1 din Studiul de fezabilitate, la valoarea totală a investiției  de 

6.554.943 lei (cu TVA) din care C+M: 4.961.125 lei, conform Anexei și a devizului 

general, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei tehnice şi Direcţiei economice din cadrul 

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

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                                   SECRETAR GENERAL 

                 Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere drumuri 

județene – actualizare SF” 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 62 din 28 mai 2015, având ca obiect 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, în cadrul Direcţiei Tehnice, s-a înfiinţat Serviciul Administrativ  

Intervenţii, care are ca scop efectuarea de intervenții pentru întreţinerea siguranţei 

şi confortului circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene din judeţul Mureş. 

Consiliul Județean Mureș nu dispune la ora actuală de un spațiu care să poată asigura 

buna desfășurare a activității serviciului și se impune amenajarea unui sediu nou.  

În anul 2015 s-a elaborat un studiul de fezabilitate pentru investiția “Amenajare 

sediu pentru serviciul de întreținere drumuri județene” pentru amplasamentul 

situat în municipiul Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu nr.8, de către SC MAXPLAN SRL, 

proiect nr. 1M-4/2015, dar care din motive tehnice și economice nu s-a 

materializat.  

Din acest motiv s-a recurs la găsirea unui nou amplasament, în localitatea Tâmpa, 

orașul Miercurea Nirajului. 

În vederea promovării investiției Consiliul Județean Mureș a încheiat contractul            

nr.8A/12843/17.05.2021 cu operatorul economic SC Arch-Pin SRL din Târgu Mureș 

pentru întocmirea studiului de fezabilitate „Amenajare sediu pentru serviciul de 

întreținere drumuri județene – actualizare SF”. 

Proiectantul propune două variante pentru realizarea obiectivului de investiție: 

VARIANTA 1  

Presupune realizarea unui ansamblu de trei corpuri de clădiri cu aria construită 

totală de 1.213,47 mp și aria desfășurată de 1.276,90 mp.  

Valoarea investiției, inclusiv TVA, este de 6.554.943 cu TVA din care C+M 4.961.125 lei. 

VARIANTA 2  

Presupune realizarea unui ansamblu din două corpuri de clădiri cu aria construită totală 

de 1.225,69 mp și aria desfășurată de 1.293,24 mp. 

Valoarea investiţiei pentru Varianta 2, inclusiv TVA, este de 7.452.341 lei  

din care C+M: 5.616.228 lei. 

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

VICEPREŞEDINTE  

Ovidiu Georgescu  

 

   Nr.35664/22.12.2021 

   Dosar IX B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere 

drumuri județene – actualizare SF” 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 62 din 28 mai 2015, având ca obiect 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, în cadrul Direcţiei Tehnice, s-a înfiinţat Serviciul Administrativ  

Intervenţii, care are ca scop efectuarea de intervenții pentru întreţinerea siguranţei 

şi confortului circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene din judeţul Mureş. 

Serviciul Administrativ Intervenţii are în structura organizatorică 19 de angajaţi şi  în 

dotare mai multe mașini, utilaje și autoutilitare specifice și necesare pentru 

intervenții pe drumurile județene (două buldoexcavatoare Caterpillar, o mașină 

multifuncțională MAN, o autobasculantă Iveco, o autoutilitară Peugeot, o 

autoutilitară Ford Tranzit, o autoutilitară Citroen, o autoutilitară Toyota Hilux, o 

autoutilitară VW Caddy, o autoutilitară Renault Kango  un tractor cu cositoare 

Kubota, un mini încărcător frontal Avant, o mașină de marcaj rutier Hofmann 18-1, o 

mașina de marcaj traneversal Graco, trei remorci de diferite capacități, accesorii 

pentru utilaje, scule, unelte, etc). Acestea trebuie adăpostite în garaje unde se va 

asigura și întreținerea curentă pentru menținerea lor în stare optimă de funcționare. 

De asemenea sunt necesare spații administrative și sociale pentru angajați, spații de 

depozitare materiale, iar incinta în care își desfășoară activitatea Serviciul 

Administrativ intervenții trebuie să poată fi păzită și supravegheată. 

Consiliul Județean Mureș nu dispune la ora actuală de un spațiu care să poată asigura 

buna desfășurare a activității serviciului și se impune amenajarea unui sediu pentru 

Serviciul Administrativ Intervenții. 

La această dată acesta își desfășoară activitatea într-un sediu improvizat, situat în 

zona de protecție a monumentelor istorice, în imediata vecinătate  a unui bloc de 

locuințe, provocând disconfort locatarilor,  iar accesul în/din incintă se face pe o 

stradă intens circulată către centrul municipiului, impropriu circulației utilajelor și 

autoutilitarelor de mare tonaj. Birourile, vestiarele și magaziile de scule sunt 

constituite din containere iar o parte din materialele sunt depozitate sub cerul liber, 

neprotejate și supuse degradărilor inerente. De asemenea parcul de utilaje și 

autovehicule nu dispune de spații amenajate și acoperite, sunt supuse intemperiilor și 

deteriorării. Clădirile existente nu permit utilizarea lor, ele prezintă o stare avansată 

de degradare cu pericol iminent de prăbușire.  

   Nr.35688/22.12.2021 

   Dosar XIIB/2 
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Realizarea investiției este strict necesară pentru a asigura funcționarea serviciului în 

condiții optime și eficiente. 

În anul 2015 s-a elaborat un studiul de fezabilitate pentru investiția “Amenajare 

sediu pentru serviciul de întreținere drumuri județene” pentru amplasamentul situat 

în municipiul Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu nr.8, de către SC MAXPLAN SRL, proiect 

nr. 1M-4/2015, dar care din motive tehnice și economice nu s-a materializat.  

Din acest motiv s-a recurs la găsirea unui nou amplasament, în localitatea Tâmpa, 

orașul Miercurea Nirajului. 

Situația  existentă 

Noul amplasament este situat în localitatea Tâmpa nr. 70A, intravilanul orașului 

Miercurea Nirajului, județul Mureș. Suprafața terenului este de 4.000 mp cu categoria 

de folosință ,,Curți Construcții’’, înscris în carte funciară cu nr.52510 al orașului 

Miercurea Nirajului. Accesul pe amplasament este din drumul de acces existent pe 

partea estică a parcelei.  

În incintă sunt amplasate 4 clădiri, care prezintă o serie de degradări şi deficiențe, 

propuse pentru demolare conform expertizei tehnice. 

Investiția presupune o construcție nouă amplasată pe un teren poziționat într-o zonă              

nelocuită, în centrul județului pentru a permite acoperirea cât mai eficientă a 

intervențiilor pe drumurile județene, asigură accesul utilajelor și autovehiculelor 

proprii direct pe /de pe acestea. 

În vederea promovării investiției Consiliul Județean Mureș a încheiat contractul            

nr.8A/12843/17.05.2021 cu operatorul economic SC Arch-Pin SRL din Târgu Mureș 

pentru întocmirea studiului de fezabilitate „Amenajare sediu pentru serviciul de 

întreținere drumuri județene – actualizare SF”. 

Proiectantul propune două variante pentru realizarea obiectivului de investiție: 

VARIANTA 1  

Presupune realizarea unui ansamblu de trei corpuri de clădiri cu aria construită totală 

de 1.213,47 mp și aria desfășurată de 1.276,90 mp.  

Corp 1 - Lucrarea de bază o hală metalică cu regim de înălțime parter plus etaj 

parțial și cu dimensiune în plan de 15,20 m x 35,20 m.  Aria construită de 533,85 mp 

și aria desfășurată de 597,28 mp.  Construită pe structură metalică cu închiderile 

perimetrale din panouri termoizolante de 10 cm grosime, respectiv 12 cm așezate 

orizontal, cu prindere ascunsă. Acoperișul tip șarpantă cu două ape din panouri 

termoizolante de 10 cm grosime așezate paralel cu panta, acoperișul având panta de 

7 grade. 

Hala metalică propusă cuprinde spațiile necesare pentru funcționarea serviciului de  

întreținere drumuri județene cum ar fi la parter: Atelier de întreținere utilaje, 

spălătorie, atelier, șopron, hol + casa scării; CT; spațiu pentru compresor, sală de 

mese; vestiar;  grup sanitar; duș; depozit vopsele; depozit diferite materiale; birou. 

La etaj parțial: hol etaj, WC și două birouri. 

Corp 2 - Șopron pentru garare utilaje cu regim de înălțime parter și cu dimensiune în 

plan de 40,32 m x 26,00 m construită pe structură metalică cu acoperiș tip șarpantă 

în două ape.  Aria construită de 676,64 mp și aria desfășurată de 676,64 mp, 



    3/4 

 

construită pe structură metalică  fără închideri perimetrale. Acoperișul tip șarpantă 

cu două ape din tablă cutată așezate paralel cu panta, acoperișul având panta de 7 

grade. 

Șopronul  propus acoperă suprafața necesară pentru gararea utilajelor. 

Corp 3 - Cabina de poartă  cu regim de înălțime parter și cu dimensiune în plan de    

2,40 m x 1,24 m, construcție tip container pe structură metalică. Aria construită este 

de 2,98 mp și aria desfășurată de 2,98 mp.  

Conform devizului general din studiul de fezabilitate, valoarea estimativă a 

investiţiei (inclusiv TVA) pentru Varianta 1 este de 6.554.943 lei din care C+M: 

4.961.125 lei. 

VARIANTA 2  

Presupune realizarea unui ansamblu din două corpuri de clădiri cu aria construită 

totală de 1.225,69 mp și aria desfășurată de 1.293,24 mp. 

Corp 1 - Lucrarea de bază o hală metalică cu regim de înălțime parter plus etaj 

parțial și cu dimensiune în plan de 15,20 m x 36,20 m.  Aria construită de 549,05 mp 

și aria desfășurată de 616,60 mp. Construcția se va realiza pe structură metalică cu 

închiderile perimetrale din panouri termoizolante de 10 cm grosime, respectiv 12 cm 

așezate orizontal, cu prindere ascunsă. Acoperișul tip șarpantă cu două ape din 

panouri termoizolante de 10 cm grosime așezate paralel cu panta, acoperișul având 

panta de 7 grade. 

Hala metalică propusă cuprinde spațiile necesare pentru funcționarea serviciului de  

întreținere drumuri județene cum ar fi la parter: atelier de întreținere utilaje, 

spălătorie, atelier, șopron, hol + casa scării; CT; spațiu pentru compresor, sală de 

mese; vestiar;  grup sanitar; duș; depozit vopsele; depozit diferite materiale; birou. 

La etaj parțial: hol etaj, WC și două birouri. 

Corp 2 - Hală metalică pentru garare utilaje cu regim de înălțime parter și cu 

dimensiune în plan de 40,32 m x 26,00 m.  Aria construită de 676,64 mp și aria 

desfășurată de 676,64 mp, realizată pe structură metalică cu închiderile perimetrale 

din panouri termoizolante de 10 cm grosime cu prindere ascunsă. Acoperișul tip 

șarpantă cu două ape din panouri termoizolante de 10 cm grosime așezate paralel cu 

panta, acoperișul având panta de 7 grade. 

Valoarea investiţiei pentru Varianta 2, inclusiv TVA, este de 7.452.341 lei  

din care C+M: 5.616.228 lei. 

În ambele variante se propun a se realiza următoarele lucrări:  

- dezafectarea construcțiilor existente; 

- instalații de apă-canal menajer, canalizare pluvială; 

- instalații de gaz; 

- instalații de încălzire centrală; 

- instalații electrice de iluminat interior și exterior, de forţă precum și instalaţii  de 

paratrăsnet și pământare,  curenți slabi, control acces; 

- montare  instalație  fotovoltaică 3 kW; 
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- montare barieră electrică automată; 

- execuție branșamente la utilități; 

- amenajări exterioare: platformă betonată și drum asfaltat în incintă;  

- platformă betonată pentru rezervor motorina suprateran 7000 litri;  

- amenajarea unei parcări dalate pentru 13 autoturisme; 

- amenajare zonă verde. 

Deoarece  beneficiază de indicatori tehnico - economici, preț de cost /mp mai 

avantajos proiectantul propune alegerea variantei  1 cu trei corpuri de clădire. 

Durata de realizare a investiției este de 11 luni, conform graficului întocmit de 

proiectant, din care proiectare 2 luni și execuție 9 luni. 

Finanțarea investiției se va realiza din bugetul Consiliului Județean Mureș. 

Studiul de fezabilitate a fost recepționat, încheindu-se în acest sens procesul-verbal 

de recepție nr.35049/16.12.2021.  

Având în vedere cele prezentate anterior, apreciem că, sunt întrunite condițiile 

legale pentru promovarea spre aprobare a documentației investiției, Varianta 1, la o 

valoare totală a investiției de 6.554.943 lei din care C+M: 4.961.125 lei. 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

  ing.Márton Katalin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Ene Gabriela 
Verificat: Şef serviciu  ing. Carmen Pătran 

Ex. 2 
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Nr.35604/22.12.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiţiei„Amenajare sediu pentru serviciul de 

întreținere drumuri județene – actualizare SF” 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 62 din 28 mai 2015, având ca obiect 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, în cadrul Direcţiei Tehnice, s-a înfiinţat Serviciul Administrativ  

Intervenţii, care are ca scop efectuarea de intervenții pentru întreţinerea siguranţei 

şi confortului circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene din judeţul Mureş. 

Serviciul Administrativ Intervenţii are în structura organizatorică 20 de angajaţi şi  

în dotare mai multe mașini, utilaje și autoutilitare specifice și necesare pentru 

intervenții pe drumurile județene Acestea trebuie adăpostite în garaje unde se va 

asigura și întreținerea curentă pentru menținerea lor în stare optimă de 

funcționare. De asemenea sunt necesare spații administrative și sociale pentru 

angajați, spații de depozitare materiale, iar incinta în care își desfășoară 

activitatea Serviciul Administrativ intervenții trebuie să poată fi păzită și 

supravegheată. 

Consiliul Județean Mureș nu dispune la ora actuală de un spațiu care să poată 

asigura buna desfășurare a activității serviciului și se impune amenajarea unui sediu 

pentru Serviciul Administrativ Intervenții. 

La această dată acesta își desfășoară activitatea într-un sediu improvizat, situat în 

zona de protecție a monumentelor istorice, în imediata vecinătate  a unui bloc de 

locuințe, provocând disconfort locatarilor,  iar accesul în/din incintă se face pe o 

stradă intens circulată către centrul municipiului, impropriu circulației utilajelor și 

autoutilitarelor de mare tonaj. Birourile, vestiarele și magaziile de scule sunt 

constituite din containere iar o parte din materialele sunt depozitate sub cerul 

liber, neprotejate și supuse degradărilor inerente. De asemenea parcul de utilaje și  

autovehicule nu dispune de spații amenajate și acoperite, sunt supuse intemperiilor 

și deteriorării. Clădirile existente nu permit utilizarea lor, ele prezintă o stare 

avansată de degradare cu pericol iminent de prăbușire,  

Realizarea investiției este strict necesară pentru a asigura funcționarea serviciului 

în condiții optime și eficiente. 

În anul 2015 s-a elaborat un studiul de fezabilitate pentru investiția “Amenajare 

sediu pentru serviciul de întreținere drumuri județene” pentru amplasamentul 

situat în municipiul Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu nr.8, de către SC MAXPLAN SRL, 

proiect nr. 1M-4/2015, dar care din motive tehnice și economice nu s-a 

materializat.  
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Din acest motiv s-a recurs la găsirea unui nou amplasament, în localitatea Tâmpa, 

orașul Miercurea Nirajului. 

Situația  existentă 

Noul amplasament este situat în localitatea Tâmpa nr. 70A, intravilanul orașului 

Miercurea Nirajului, județul Mureș. Suprafața terenului este de 4.000 mp cu 

categoria de folosință ,,Curți Construcții’’, înscris în carte funciară cu nr.52510 al 

orașului Miercurea Nirajului. Accesul pe amplasament este din drumul de acces 

existent pe partea estică a parcelei.  

În incintă sunt amplasate 4 clădiri,care prezintă o serie de degradări şi deficiențe, 

propuse pentru demolare conform expertizei tehnice. 

Investiția presupune o construcție nouă amplasată pe un teren poziționat într-o 

zonă nelocuită, în centrul județului pentru a permite acoperirea cât mai eficientă a 

intervențiilor pe drumurile județene, asigură accesul utilajelor și autovehiculelor 

proprii direct pe /de pe acestea. 

În vederea promovării investiției Consiliul Județean Mureș a încheiat contractul 

nr.8A/12843/17.05.2021 cu operatorul economic SC Arch-Pin SRL din Târgu Mureș 

pentru întocmirea studiului de fezabilitate „Amenajare sediu pentru serviciul de 

întreținere drumuri județene – actualizare SF”. 

Proiectantul propune două variante pentru realizarea obiectivului de investiție: 

VARIANTA 1 

Presupune realizarea unui ansamblu de trei corpuri de clădiri cu aria construită 

totală de 1.213,47 mp și aria desfășurată de 1.276,90 mp. 

Corp 1 - Lucrarea de bază o hală metalică cu regim de înălțime parter plus etaj 

parțial și cu dimensiune în plan de 15,20m x 35,20 m.   

Hala metalică propusă cuprinde spațiile necesare pentru funcționarea serviciului de  

întreținere drumuri județene cum ar fi la parter: Atelier de întreținere utilaje, 

spălătorie, atelier, șopron,hol + casa scării; CT; spațiu pentru compresor, sală de 

mese; vestiar;  grup sanitar; duș; depozit vopsele; depozit diferite materiale; birou. 

La etaj parțial: hol etaj, WC și două birouri. 

Corp 2 - Șopron pentru depozitare utilaje cu regim de înălțime parter și cu 

dimensiune în plan de 40,32 m x 26,00 m construită pe structură metalică cu 

acoperiș tip șarpantă în două ape.   

Șopronul  propus acoperă suprafața necesară pentru depozitarea utilajelor. 

Corp 3 - Cabina de poartă  cu regim de înălțime parter și cu dimensiune în plan de 

2,40 m x 1,24 m, construcție tip container pe structură metalică. Aria construită 

este de 2,98 mp și aria desfășurată de 2,98 mp.  

Conform devizului general din studiul de fezabilitate, valoarea estimativă a 

investiţiei (inclusiv TVA) pentru Varianta 1 este de 6.554.943 lei din care C+M: 

4.961.125 lei. 
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VARIANTA 2 

Presupune realizarea unui ansamblu din două corpuri de clădiri cu aria construită 

totală de 1.225,69 mp și aria desfășurată de1.293,24 mp. 

Corp 1 - Lucrarea de bază o hală metalică cu regim de înălțime parter plus etaj 

parțial și cu dimensiune în plan de 15,20m x 36,20 m.   

Hala metalică propusă cuprinde spațiile necesare pentru funcționarea serviciului de  

întreținere drumuri județene cum ar fi la parter: Atelier de întreținere utilaje, 

spălătorie, atelier, șopron, hol + casa scării; CT; spațiu pentru compresor, sală de 

mese; vestiar;  grup sanitar; duș; depozit vopsele; depozit diferite materiale; birou. 

La etaj parțial: hol etaj, WC și două birouri. 

Corp 2 - Hală metalică pentru depozitare utilaje cu regim de înălțime parter și cu 

dimensiune în plan de 40,32 m x 26,00 m 

Valoarea investiţiei pentru Varianta 2, inclusiv TVA, este de 7.452.341 lei  

din care C+M: 5.616.228 lei. 

Deoarece beneficiază de indicatori tehnico-economici, preț de cost/mp mai 

avantajos proiectantul propune alegerea variantei 1 cu trei corpuri de clădire. 

Durata de realizare a investiției este de 11 luni, conform graficului întocmit de 

proiectant, din care proiectare 2 luni și execuție 9 luni. 

Finanțarea investiției se va realiza din bugetul Consiliului Județean Mureș. 

Studiul de fezabilitate a fost recepționat, încheindu-se în acest sens procesul-verbal 

de recepție nr.35049/16.12.2021. 

Având în vedere cele prezentate anterior, apreciem că, sunt întrunite condițiile 

legale pentru promovarea spre aprobare a documentației investiției, Varianta 1, la 

o valoare totală a investiției de 6.554.943 lei din care C+M: 4.961.125 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției „Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere drumuri 

județene – actualizare SF” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 35664 din 22.12.2021 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr. 35688 din 22.12.2021 al Direcției Tehnice, Serviciul Investiții 

și Achiziții Publice și nr.  din 35604/22.12.2021 al Direcției Economice, Serviciul buget, 

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității 

autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speță, sunt incidente 

prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale 

art. 7 și 10 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții 

finanțate 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, ambele cu modificările și completările ulterioare. 

Documentația a fost întocmită de SC Arch-Pin SRL în baza Contractului de prestări servicii 

nr. 8A/12843/17.05.2021, recepționată prin Procesul-verbal de recepție înregistrat la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 35049 din 16.12.2021. 

Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții, respectiv devizul 

general al investiției este elaborată în conformitate cu prevederile art. 7 și 10 din HGR 

nr. 907/2016, fiind obținute toate avizele prevăzute în certificatul de urbanism. 

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (7) din HGR nr.907/2016, studiul de 

fezabilitate se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Nr. 35703/ 22.12.2021 
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Potrivit dispozițiilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 documentaţiile tehnico-

economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în 

completare din bugetele locale se aprobă de către autorităţile deliberative. 

De asemenea, în ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 

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

Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-

socială a județului, sens în care potrivit alin. (3), lit. „f” din același text legal, în 

exercitarea acestor atribuții, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările 

de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii. 

Precizăm totodată, că la elaborarea 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 aprobarea 

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere drumuri județene – actualizare SF”, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 

Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Kakasi Andras 
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