
 

Proiect 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din 5 martie 2015 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei 

„Reabilitare sistem rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure - 

Bezidu Nou – limită judeţ Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 

0+000 - 3+800, judeţul Mureş” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.3.972/3.03.2015 a Direcţiei Tehnice privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei „Reabilitare 

sistem rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou – limită 

judeţ Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 0+000 - 3+800, judeţul 

Mureş” 

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei 

„Reabilitare sistem rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu 

Nou – limită judeţ Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 0+000 - 3+800, 

judeţul Mureş”, valoarea totală a investiţiei (cu TVA inclus) fiind de 22.291.683 

lei, din care C+M: 19.422.912 lei, echivalent cu 5.235.124 euro din care C+M: 

4.561.404 euro. 

Art.2. Pentru realizarea investiţiei răspunde Direcţia Tehnică cu asistenţa 

direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                      Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                         Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei 

„Reabilitare sistem rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure - 

Bezidu Nou – limită judeţ Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 

0+000 - 3+800, judeţul Mureş” 

 

În programul de drumuri al Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2015 au fost 

prevăzute fondurile necesare pentru achiziţia proiectului tehnic şi pentru achiziţia 

lucrării „Reabilitare sistem rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure - 

Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 0+000 - 

3+800, judeţul Mureş”. 

În anul 2010, în urma organizării unei proceduri de achiziţie contractul de 

proiectare - faza DALI a fost atribuit operatorului economic SC INCERTRANS SA din 

Bucureşti. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2011 modificată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.80/2011 a fost aprobată documentaţia tehnico-

economică şi Indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei "Reabilitare sistem 

rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim. jud. 

Harghita DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 0+000 - 3+800, judeţul Mureş" la 

valoarea cu TVA de 27.859.445 lei din care C+M 17.980.848 lei echivalent cu 

6.542.694 euro din care C+M 4.222.740 euro (la cursul de 4,2581 lei/euro, 

comunicat de BNR la data de 11.01.2011). 

Având în vedere faptul că de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici şi 

până în prezent au trecut 3 ani şi 9 luni, este necesară actualizarea acestora 

conform prevederilor art. V din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere 

a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit indicelui lunar al preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional 

de Statistică, coeficientul de actualizare dintre luna mai 2011 şi luna ianuarie 

2015 este de 1,0802.  

Totodată din valoarea totală a devizului general, se renunţă la suma de 7.222.819 

lei prevăzută la poziţia nr. 5.2.2 – Costul creditului, deoarece, iniţial obiectivul de 

investiţie a fost propus în Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii 

   Nr. 3.972/3.03.2015 
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reglementat prin OUG nr.105/2010, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, finanţat din fonduri proprii şi credite. Deşi ministerul a organizat 

procedura de achiziţie a proiectării şi execuţiei acestei lucrări, ulterior licitaţia a 

fost anulată. 

Drept urmare, finanţarea acestei lucrări se propune a fi realizată de către 

Consiliul judeţean Mureş.  

Menţionăm faptul că documentaţia tehnică aprobată rămâne neschimbată. 

Astfel valoarea actualizată (cu TVA) a indicatorilor tehnico – economici este de 

22.291.683 lei din care C+M 19.422.912 lei echivalent cu 5.235.124 euro din care 

C+M 4.561.404 euro.  

 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi ai investiţiei „Reabilitare sistem rutier pe drumurile judeţene 

Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou – limită judeţ Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 

şi DJ 136A km 0+000 - 3+800, judeţul Mureş” la valoarea totală (cu TVA) de 

22.291.683 lei din care C+M 19.422.912 lei echivalent cu 5.235.124 euro din 

care C+M 4.561.404 euro. 

 

VICEPREŞEDINTE              DIRECTOR EXECUTIV 

Ovidiu Dancu                                ing. Ignat Ionel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: sing. Gáspár Levente 

Verificat: şef serv. ing. Oarga Marieta 
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