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Proiect  

 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din 16 iulie 2015 

privind aprobarea devizului general actualizat al 

investiţiei “Instalaţie de climatizare sediu administrativ” 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.443/9.07.2015 a Direcţiei Tehnice privind 

aprobarea devizului general actualizat al investiţiei “Instalaţie de climatizare sediu 

administrativ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

Văzând Avizul comisiilor de specialitate, 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat aferent investiţiei “Instalaţie de 

climatizare sediu administrativ”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 
PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al 

investiţiei “Instalaţie de climatizare sediu administrativ” 

 
 
Prin HCJM nr. 56/28.03.2013 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi 

investiţiei “Instalaţie de climatizare sediu administrativ”, conform categoriilor de 

cheltuieli eligibile cuprinse în Devizului General estimativ, valoarea aprobată a 

cheltuielilor aferente finalizării investiţiei a fost de 2.231.510 lei din care C+M: 

631.742 le. 

Conform prevederilor Anexei nr. 4, pct. A, art. 5 din HGR 28/2008, privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, şi anume ,,Devizul 

general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate / documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, se actualizează prin grija beneficiarului ori de 

câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: ......d) după încheierea 

contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de 

investiţii / lucrărilor de intervenţii.....”, se impune actualizarea devizului general 

al investiţiei prin care se stabileşte valoarea totală reală a investiţiei.  

Urmare a atribuirii contractelor de lucrări / servicii din cadrul proiectului, au 

rezultat, în cazul tuturor contractelor, diferenţe între valorile estimate şi valorile 

real contractate, aspecte care determină actualizarea Devizului General aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 56 din 28 martie 2013.  

Necesitatea actualizării Devizului General aprobat al investiţiei “Instalaţie de 

climatizare sediu administrativ”, derivă din diferenţele valorice înregistrate între 

valorile estimate ale contractelor şi cele efectiv contractate, pentru toate 

contractele de lucrări / servicii din cadrul proiectului, în conformitate cu art. 5, 

litera d) din HGR 28/2008. 

Sinteza actualizării:  

- Valoarea economiilor rezultate din procesul de licitare a contractelor de lucrări / 

servicii, actualizările cuantumurilor cotelor şi taxelor necesare finalizării investiţiei 

este de 299.668 lei (inclusiv TVA). Această sumă nu a fost eliminată din Devizul 
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General actualizat, fiind transferată la linia 5.3 “Diverse si neprevăzute - 

economii”.  

- Valorile din Devizul General aferente tipurilor de cheltuieli (proiectare, lucrări, 

utilaje si echipamente, etc.) au fost actualizate în conformitate cu valoarea finală 

contractată a acestora.  

- În urma actualizării nu se modifică valoarea totală a Devizului General ci doar 

repartizarea unor sume pe liniile de deviz, sumele actualizate rămân incluse în 

valoarea totală a investiţiei până la finalizarea acesteia.  

În consecinţă, având în vedere prevederile art. 5 lit. d) şi art. 6 din HG nr. 28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii,  

Supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre anexat privind aprobarea 

devizului general actualizat aferent investiţiei “Instalaţie de climatizare sediu 

administrativ”. 

 
VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Ionel Ignat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adrian Pleşa 

Verificat: Şef serviciu: ing. Carmen Pătran 

Ex: 1, Anexe: „Deviz general actualizat” şi „Tabel comparativ Deviz General iniţial - Deviz General 

actualizat „ 
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