
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````  1/2 
 

 Nr. 30544/21.11.2019 PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

Din _______________________ 2019 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte uşoară 

rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-

15+000, judeţul  Mureş”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 

16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și 

a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând Referatul de aprobare nr.30543/21.11.2019 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.30573/22.11.2019 al Direcției Tehnice, 

Raportul Serviciului Juridic nr.30672/22.11.2019, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,  

Ținând cont de prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

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

administrativ,  

hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ 

Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  Mureş” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) 

de 20.435.994,63 lei, din care C+M 16.203.362,75 lei, conform devizului general 

actualizat cuprins în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile 

neeligibile estimate în valoare de 553.568,01 lei inclusiv TVA, pentru investiția 

„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ 

Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  Mureş”. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

                              SECRETAR GENERAL 

                              Aurelian Paul Cosma 

 

 



 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita 

- limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea 

unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

 

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, 

republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna mai 2018 a fost 

semnat contractul de finanțare nr.3284/9992/02.05.2018 al investiției 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită 

judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 

23.125.600,83 lei cu TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/26.05.2016 a fost aprobată 

documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 

3+167-15+000, judeţul Mureş”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin art.1 

din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 și prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.40/29.03.2018, în valoare de 23.852.772,94 lei cu 

TVA (19%) inclus, conform devizului general. 

Consiliul Judeţean Mureş a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu 

Asocierea  CITADIN PREST SA, ASTOR COM SRL și SC ONE CAD STUDIO SRL, având ca 

obiect prestarea serviciilor de proiectare – faza proiect tehnic și execuția lucrărilor 

de „Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, 

km 3+167-15+000, judeţul Mureş”.Valoarea totală a contractului este de      

13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus. 

 

 

Nr.30543/21.11.2019 

Dosar VI/D/1 

 

 



 

SC CITADIN PREST SA a depus cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.20549/13.08.2019, Oferta financiară, respectiv Centralizatorul F1, F2, 

formularele F3 și formularele C6, C7, C8, C9 actualizate conform noilor cote în 

vigoare, ținând cont de prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile 

art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, 

pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în 

plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 

3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe 

lună, reprezentând 17,928 lei/oră.  

Ca urmare a acestor modificări legislative valoarea de 13.479.887,88 lei, fără TVA, 

a contractului, a fost recalculată cu tariful orar al manoperei de 17,928 lei/oră 

rezultând o valoare actualizată de 14.030.711,47 lei fără TVA, respectiv 

16.696.546,65 lei cu TVA (19%) inclus. 

În baza celor de mai sus, în data de 26.09.2019, a fost încheiat Actul adițional nr.1 

la Contractul mai sus menționat. 

În data de 07.03.2019 s-a semnat contractul nr.12/5742 pentru prestarea de 

”Servicii de verificare a proiectului tehnic Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 

Mureni - Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, având 

valoarea de 15.000 lei, fără TVA. 

În data de 15.05.2019 s-a semnat contractul nr.35/11424 pentru prestarea 

serviciilor de ”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările  de 

Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 

3+167-15+000, judeţul Mureş”, având valoarea de 87.619,27 lei, fără TVA. 

 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.29182/11.11.2019, s-a 

aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - 

Archita-limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, cuprins în Anexa 1 

la referat,rezultând valoarea totală a investiției (cu TVA 19%)de 20.435.994,63 

lei, din care C+M 16.203.362,75 lei, astfel: 

- cheltuieli eligibile 19.882.426,62 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 553.568,01 lei inclusiv TVA. 

 

 



 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP 

nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după 

încheierea contractelor de achiziţie, precum și a actelor adiționale la acestea, se 

impune actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră 

pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-

15+000, judeţul Mureş”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, conform proiectului de 

hotărâre anexat. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - 

Archita-limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru 

aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, 

republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna mai 2018 a fost 

semnat contractul de finanțare nr.3284/9992/02.05.2018 al investiției 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită 

judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 

23.125.600,83 lei cu TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/26.05.2016 a fost aprobată 

documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 

”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 

3+167-15+000, judeţul Mureş”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin art.1 

din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 și prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.40/29.03.2018, în valoare de 23.852.772,94 lei cu 

TVA (19%) inclus, conform devizului general. 

Consiliul Judeţean Mureş a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu 

Asocierea  CITADIN PREST SA, ASTOR COM SRL și SC ONE CAD STUDIO SRL, având ca 

obiect prestarea serviciilor de proiectare – faza proiect tehnic și execuția lucrărilor 

de „Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, 

km 3+167-15+000, judeţul Mureş”. Valoarea totală a contractului este de      

13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus. 

 

 

Nr.30573/22.11.2019 

Dosar VI/D/1 
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SC CITADIN PREST SA a depus cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.20549/13.08.2019, Oferta financiară, respectiv Centralizatorul F1, F2, 

formularele F3 și formularele C6, C7, C8, C9 actualizate conform noilor cote în 

vigoare, ținând cont de prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile 

art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru 

domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se 

stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei 

lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, 

reprezentând 17,928 lei/oră.  

Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) lit.”b” din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 cu 

modificările și completările ulterioare, modificarea salariului minim aplicabil este 

asimilată situațiilor imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului. 

Potrivit aceluiași text legal, valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru 

acoperirea creșterii salariului minim. 

Totodată, conform dispozițiilor art.9 alin.(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 cu 

modificările și completările ulterioare din aceeași instrucțiune, în cazul creșterii 

prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art.7, 

alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a 

unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea 

respectivă. 

Potrivit art.3 din Instrucțiunea nr.2/2018 ANAP cu modificările și completările 

ulterioare privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, 

actualizarea prețului contractului se bazează pe prevederile art.221 alin.(1) lit. ”e” 

din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, prin realizarea unei modificări 

nesubstanțiale a contractului respectiv: 

 a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura 

de atribuire iniţială, nu ar fi condus la selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi 

iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau nu ar fi atras 

şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 

 b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie 

publică/sectorială în favoarea contractantului. 

Ca urmare a acestor modificări legislative valoarea de 13.479.887,88 lei, fără TVA, 

a contractului, a fost recalculată cu tariful orar al manoperei de 17,928 lei/oră 

rezultând o valoare actualizată de 14.030.711,47 lei fără TVA, respectiv 

16.696.546,65 lei cu TVA (19%) inclus. 

În baza celor de mai sus, în data de 26.09.2019, a fost încheiat Actul adițional nr.1 

la Contractul mai sus menționat. 
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În data de 07.03.2019 s-a semnat contractul nr.12/5742 pentru prestarea de 

”Servicii de verificare a proiectului tehnic Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 

Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, având 

valoarea de 15.000 lei, fără TVA. 

În data de 15.05.2019 s-a semnat contractul nr.35/11424 pentru prestarea 

serviciilor de ”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările  de 

Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 

3+167-15+000, judeţul Mureş”, având valoarea de 87.619,27 lei, fără TVA. 

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, 

punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în 

aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit. c din Legea nr.215/1997 privind Casa 

Socială a Constructorilor. 

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în 

cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la 

cap./subcap (1.2 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv: 

(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) x 05% = 13.616.271,22 x 0,5% = 

68.081,36lei; 

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea 

autorizată a lucrărilor este de (60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) x 0,1% 

= 13.616.271,22 x 0,1% = 13.616,27 lei; 

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de 

(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) x0,5% = 13.616.271,22 x 0,5% = 

68.081,36lei; 

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 

5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt 20% în cazul executării 

lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă și se calculează din capitol/ 

subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4), 

(60.379,80+52.700,00+377.385,22+138.674,30+13.488.412,13)x20%= 14.117.551,45 

x 20% = 2.823.510,29 lei. 

Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) 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 devizul 

se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod 

obligatoriu la data solicitării autorizației de construire și după finalizarea 

procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de 

investiții. 
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Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul 

general al investiției:  

Nr. 
crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI  
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

Valoare lei 
conform HCJ 
nr. 40/2018 

lei 
(fără TVA) 

Valoarea 
actualizată 

 
lei 

(fără TVA) 

Cap.I Cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului 

94.759,61 113.079,80 

1.2 Amenajarea terenului 42.059,61 60.379,80 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

52.700,00 52.700,00 

Cap.II Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de investiţii 

0 0 

Cap.III Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică 

656.334,86 527.059,52 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de aviz, acorduri şi autorizaţii 

1.400,00 1000,00 

3.5 Proiectare 423.903,00 387.385,22 

3.5.4 Documentaţiile tehnice/studii necesare în 
vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ 
autorizaţiilor respectiv a autorizației de 
construire 

15.000,00 15.000,00 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 

15.000,00 15.000,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 393.903,00 357.385,22 

3.8 Asistenţă tehnică  231.031,86 138.674,30 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului  77.010,62 51.055,03 

3.8.1.1 - pe perioada de execuţie a lucrărilor 38.505,31 25.527,51 

3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

38.505,31 25.527,52 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 154.021,24 87.619,27 

Cap.IV.  15.402.123,69 13.488.412,13 

4.1. Construcţii şi instalaţii 15.402.123,69 13.488.412,13 

CAP.V. Alte cheltuieli, din care: 3.798.152,62 2.987.488,87 

5.1. Organizare de şantier 385.053,09 14.779,29 

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente 
organizării de șantier 

385.053,09 14.779,29 

5.2 Comisioane, cote, taxe 175.901,30 149.778,99 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții 

79.409,68 68.081,36 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului , urbanism si 
pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

15.881,94 13.616,27 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

79.409,68 68.081,36 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%) 3.237.198,23 2.823.510,29 

 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.29182/11.11.2019, atașat 

în copie prezentului raport, s-a aprobat actualizarea devizului general privind 

cheltuielile necesare realizării investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul 

județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul 
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Mureş”, cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului 

de investiţie, astfel: 

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 20.435.994,63 lei, din care 

C+M 16.203.362,75 lei: 

- cheltuieli eligibile 19.882.426,62 lei inclusiv TVA; 

- cheltuieli neeligibile: 553.568,01 lei inclusiv TVA. 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea contractelor 

de achiziţie, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea 

devizului general al investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean 

DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, 

aprobarea lui prin hotărâre de consiliu județean, conform Anexei la proiectul de 

hotărâre, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală a unor obiective de investiții. 

Conform prevederilor legale susmenționate, hotărârea consiliului județean se va 

transmite la Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației însoțită de 

contractele de achiziții publice mai sus menționate și de actul adițional la 

contractul de proiectare și execuție. 

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt 

întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre. 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita 

- limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  Mureş”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea 

unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările 

ulterioare  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu Referatul de aprobare nr.30543/21.11.2019 şi în considerarea celor 

reținute în Raportul de specialitate nr.30573/22.11.2019 al Direcţiei Tehnice – 

Compartiment Baza de Date,  

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 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: 

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

incidente prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările 

ulterioare, 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.  

Din conținutul referatului de aprobare și al raportului de specialitate, reiese că 

proiectul de act administrativ analizat vizează actualizarea devizului general al 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita 

- limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, precum și aprobarea 

finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de 

investiții. 

Astfel, prin HCJM nr.77/26.05.2016 a fost aprobată documentația tehnico-

economică şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Îmbrăcăminte uşoară 
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rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul 

Mureş”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin HCJM nr.28/16.03. 2017 și 

prin HCJM nr.40/29.03.2018. 

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe 

DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş” a 

fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări 

nr.53/19806/18.09.2018 cu Asocierea SC CITADIN PREST SA și SC CAD STUDIO SRL. 

Prin Actul adițional nr.1/26.09.2019 la contractul de prestare a serviciilor și 

execuție de lucrări nr.53/19806/18.09.2018, prețul contractului a fost actualizat în 

considerarea prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și a Instrucțiunilor 

ANAP nr.2/2018 cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, a fost semnat contractul nr.12/5742/07.03.2019 pentru prestarea de 

”Servicii de verificare a proiectului tehnic Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 

Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureș”, precum 

și contractul nr.35/11424/15.05.2019 pentru prestarea serviciilor de 

”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările  de Îmbrăcăminte 

uşoară rutieră pe DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, 

judeţul Mureş”. 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 

nr.28/2013, după încheierea contractelor și actelor adiţionale la contractele de 

achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin 

hotărâre de consiliu judeţean şi îl transmit Ministerului Lucrărilor Publice 

Dezvoltării și Administrației, însoţit de contractele și actul adiţional mai sus 

menționate. 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.29182/11.11.2019, s-a 

aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita 

- limită judeţ Harghita,  km 3+167-15+000, judeţul Mureş”, cuprins în Anexa 1 la 

referat. 

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 judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-

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

exercitarea acestor atribuţii, 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 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte uşoară 

rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 

3+167-15+000, judeţul  Mureş”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 



                3/3 

 

nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și 

aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor 

obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, 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.  
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