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                                           Nr.18423/22.07.2019 
                                           Dosar VI D/1 

PROIECT 

             
HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____________2019 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) – 

Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu (DJ153), județul Mureș” 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.14.424/22.07.2019 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate nr.18507/23.07.2019 al Direcţiei tehnice, 

Serviciul urmărirea lucrărilor, raportul Serviciului juridic nr.18625/24.07.2019, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare documentația tehnico-economică întocmită de proiectantul S.C. 

ROYAL CDV G2 S.R.L., 

Cu respectarea prevederilor art.9-10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) – c) și ale alin.(3) lit.f), coroborate cu cele 

ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, 

hotărăşte: 

 

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

descrierea sumară a investiției „Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin 

(DN15) – Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu (DJ153), județul Mureș”, conform 

Variantei 1 din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), la valoarea 

totală a investiției (cu TVA) de 18.838.877,59 lei  din care C+M: 14.698.946,28 lei, conform 

devizului general, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean 

Mureș, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                    SECRETAR 

                 Paul Cosma 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Lărgirea unui tronson de 

drum județean DJ154E Reghin (DN15) – Solovăstru – Jabenița – Adrian – 

Gurghiu (DJ153), județul Mureș” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu referatul de aprobare nr.18424/22.07.2019 şi raportul de specialitate 

nr.18507/23.07.2019 al Direcției Tehnice, Serviciul Urmărirea Lucrărilor,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, 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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.5 alin.(4) și ale art.9-

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 și completările ulterioare, ale art.44 

alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum 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.  

Documentația tehnico-economică, faza DALI, respectiv documentația de avizare a 

lucrărilor de modernizare și devizul general al investiției, au fost elaborate în 

conformitate cu prevederile art.9-10 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 și 

completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art.5 alin.(4) din același act 

normativ, elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea 

prealabilă a indicatorilor tehnico-economici. 

Potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice 
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ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură din bugetul județului, 

se aprobă de către consiliul județean. 

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

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului. În exercitarea acestor atribuţii, în 

conformitate cu prevederile art.173 alin.(3) lit.„f” din același act normativ consiliul 

judeţean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 

interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.  

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor 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 documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) – 

Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu (DJ153), județul Mureș” 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.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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