
 

Proiect 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din 5 martie 2015 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei 

„Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza –Voivodeni –Glodeni km 10+800-

13+900” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.3.962/3.03.2015 a Direcţiei Tehnice privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei „Lărgire drum 

judeţean DJ154J Breaza –Voivodeni –Glodeni km 10+800-13+900”, 

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 „Lărgire 

drum judeţean DJ154J Breaza –Voivodeni –Glodeni km 10+800-13+900”, valoarea 

totală a investiţiei (cu TVA inclus) fiind de 2.207.696 lei din care C+M:1.791.557 

lei echivalent cu 534.590 euro din care C+M: 433.823 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 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei 

„Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza –Voivodeni –Glodeni km 10+800-

13+900” 

 

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

prevăzute fondurile necesare atât pentru achiziţia proiectului tehnic cât şi pentru 

achiziţia lucrării „Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza –Voivodeni –Glodeni       

km 10+800-13+900”. 

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

proiectare - faza SF a fost atribuit operatorului economic S.C. MULTINVEST S.R.L. 

Tîrgu Mureş. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.17/2012 a fost aprobată 

documentaţia tehnico-economică şi Indicatorii tehnico-economici aferenţi 

investiţiei „Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni km 10+800-

13+900” la valoarea totală cu TVA de 2.053.097,35 lei, din care C+M: 1.666.099,14 

lei, echivalent cu 497.154,11 euro, din care C+M:403.443,14 euro (la cursul de 

4,1297 lei/euro, comunicat de BNR la data de 01.06.2011). 

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

până în prezent au trecut 3 ani, 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 ianuarie 2012 şi luna ianuarie 

2015 este de 1,0753.  

Menţionăm faptul că documentaţia tehnică aprobată rămâne neschimbată. 

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

2.207.696 lei din care C+M:1.791.557 lei echivalent cu 534.590 euro din care C+M: 

433.823 euro. 
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