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HOTĂRÂREA NR. 68 

din 27 aprilie 2017 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.67 din 21 aprilie 
2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – Valea 

Largă – limită județ Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500, județul Mureș” 
 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând expunerea de motive nr.8222/21.04.2017 a Direcției Tehnice privind aprobarea 
modificării denumirii investiției din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.67 din 21 
aprilie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – 
Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500, județul 
Mureș”,precum și avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,        

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.67 din 21 aprilie 2016 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, 
km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500, județul Mureș” se modifică după cum urmează: 

1. Titlul se modifică și va avea următorul conținut: 

”Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) – Valea 
Largă – limită județ Cluj, km 0+060 – 1+040 și km 6+500 - 7+560, județul Mureș” 

2. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 
”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, 
km 0+060 - 1+040 și km 6+500 - 7+560, județul Mureș”, având structura rutieră propusă în 
Soluția I din Studiul de Fezabilitate, la valoarea totală de 7.411.830 lei din care C+M: 
6.325.566 lei echivalent cu 1.660.468 euro din care C+M: 1.417.113 euro (la cursul 
lei/euro 1euro = 4,4637 lei) conform devizului general cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre”. 

3. Anexa se modifică în sensul că în partea introductivă, denumirea este : 

” ”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, 
km 0+060 - 1+040 și km 6+500 - 7+560, județul Mureș” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Direcției Tehnice care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                            SECRETAR 

                                             Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.67/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean 

DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+100-

1+030 și km 6+500-7+500, județul Mureș" 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.67 din 21 aprilie 2016 s-au aprobat  

indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ151C Zau de 

Cîmpie( DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-

7+500, județul Mureș” pe baza Studiului de Fezabilitate întocmit de S.C. BEST 

CONSULTING&DESIGN S.R.L. 

Consiliul Judeţean Mureş a încheiat în anul 2017 contractul de servicii de 

proiectare şi execuţie a lucrărilor nr.9/6012/23.03.2017 cu Asocierea S.C. Drumuri 

și Poduri Locale Alba S.A. și PFA Bogdan Adrian Miron privind elaborarea 

proiectului tehnic şi execuţia ”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie 

(DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500, 

județul Mureș”. 

În urma măsurătorilor topografice efectuate pe drumul județean, s-au constatat 

diferenţe la poziţiile kilometrice față de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.67 din 21 aprilie 2016.  

Față de cele de mai sus se impune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.67 din 21 aprilie 2016 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum 

județean DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 

0+100-1+030 și km 6+500-7+500, județul Mureș", în sensul modificării denumirii 

investiției. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 
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