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HOTĂRÂREA NR. 101 

din 7 iulie 2017 

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 

proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr. 14461/06.07.2017 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”,  

 

Văzând prevederile Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 

Prioritatea de investiţie 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor 

secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  

În considerarea prevederilor art.15 alin. (1) lit. b), raportat la cele ale alin. (2) din 

H.G.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) şi art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. e) coroborat cu alin. (6), lit „a”, art. 97 

alin. (1) şi art. 102 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

hotărăşte: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici 

ai investiţiei „Reabilitarea DJ 106 Agnita-Sighişoara”, la valoarea totală de 

118.795.004,35 lei (inclusiv TVA), din care C+M: 101.938.868,01 lei (inclusiv TVA). 

(2) Valoarea investiţiei aferentă Judeţului Mureş este de 52.127.247,91  lei (inclusiv 

TVA), din care C+M: 37.727.560,71 lei (inclusiv TVA). 

 

(3) Indicatorii economici sunt detaliaţi conform devizului general, cuprins în anexa nr. 1.  

 

(4) Indicatorii tehnici sunt cuprinşi în anexa nr. 2.  

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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Art. 2. Se asumă faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul 

finanţat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în 

integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanţate din alte surse de finanţare), asigurându-

se conectarea la reţeaua TEN-T. 

Art.3. (1) Se aprobă încheierea unui parteneriat între UAT Judeţul Mureş, UAT Judeţul 

Sibiu, UAT Agnita, UAT Iacobeni, UAT Brădeni, UAT Apold şi UAT Sighişoara, în scopul 

depunerii spre finanţare şi implementării în comun a proiectului „Reabilitare DJ 106 

Agnita-Sighişoara”, conform Acordului de parteneriat din anexa nr. 3. 

 

(2) Se desemnează UAT Judeţul Sibiu ca lider de parteneriat, Consiliul Judeţean Sibiu 

fiind mandatat să semneze orice document necesar realizării obiectului Acordului de 

parteneriat, în numele şi pe seama acestuia. 

 

(3) Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să 

semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 3, alin. (1) din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea HCJM 

nr. 99/28.07.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ106 Agnita-Sighişoara”, cu completările şi 

modificările ulterioare, respectiv HCJM nr. 156/27.10.2016 privind aprobarea unor 

demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 

Agnita - Sighişoara”.  

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la 

art. 3, alin. (1), respectiv Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, 

Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, care răspund de ducerea ei la îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE 

PÉTER FERENC 

Contrasemnează 

SECRETAR 

PAUL COSMA 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene 
a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”  
 

Proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” este prevăzut în Planul de 

Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Hotărârea 

nr. 107/31.07.2014 şi pe lista proiectelor regionale de infrastructură rutieră 

finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiţie 6.1, aprobată prin Hotărârea nr. 10/23.06.2016 a 

Consiliului de Dezvoltare Regională Centru, revizuită prin Hotărârea nr. 

27/25.11.2015. Termenul de depunere a proiectelor în cadrul POR, Axa 

prioritară 6, este 13 iulie 2017.  

 

Proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” se realizează în parteneriat cu 

Judeţul Sibiu, conform Contractului de asociere nr. 15.305/07.08.2013, încheiat în 

baza Hotărârii nr. 116/25.07.2013 a Consiliului Judeţean Mureş. Liderul asocierii 

este Judeţul Sibiu, care îndeplineşte rolul de coordonator a activităţilor proiectului 

şi este unicul responsabil în relaţia cu Autoritatea de Management al Programului 

Operaţional Regional. Desemnarea liderului s-a făcut în funcţie de lungimea 

tronsonului de drum care urmează să fie reabilitat (21,77 km pe teritoriul judeţului 

Sibiu, iar 15,53 km în judeţul Mureş).  

 

Prin Hotărârea nr. 99/28.07.2016 a Consiliului Judeţean Mureş, modificată  şi 

completată prin HCJM nr. 156/27 octombrie 2016, s-a aprobat documentaţia 

tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare DJ 106 

Agnita-Sighişoara”.  

De asemenea, prin Hotărârea nr.156 din 27 octombrie 2016, Consiliul Judeţean 

Mureş a aprobat Acordul de parteneriat între UAT Judeţul Sibiu (lider de proiect), 

UAT Judeţul Mureş şi unităţile administrativ – teritoriale traversate de drumul 

judeţean DJ 106 ce urmează a fi reabilitat, după cum urmează: UAT Agnita, UAT 

Iacobeni, UAT Brădeni, UAT Apold şi UAT Sighişoara.  

 

Ulterior aprobării acestor hotărâri, au survenit modificări în legislaţie şi în Ghidul 

Solicitantului, după cum urmează: 

   Nr. 14461/06. 07.2017 

   Dosar IA/3 
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- modificarea cotei TVA de la 20% la 19%, începând cu 01.01.2017; 

- modificarea formatului standard de Acord de parteneriat anexă la Ghidul 

Solicitantului (publicat la data de 23 februarie 2017);  

- modificarea cursului infoeuro utilizat în cadrul POR. 

 

Urmare acestor modificări, pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate impuse de 

legislaţia în vigoare şi finanţator, se impune actualizarea cu noile valori a devizului 

general al investiţiei şi al acordului de parteneriat între cele 7 unităţi administrativ-

teritoriale traversate de DJ106 Agnita-Sighişoara, respectiv adoptarea noului model 

de acord de parteneriat. 

 

Pentru evitarea confuziilor care pot fi generate de modificările succesive ale HCJM 

nr. 99/2016, cu modificările şi completările  ulterioare, respectiv HCJM 

nr.156/2016, considerăm oportună supunerea spre aprobare a unui proiect de 

hotărâre în care să fie reglementată clar situaţia, iar  hotărârile menţionate să îşi 

înceteze aplicabilitatea.  

 

Precizări privind documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-

economici ai investiţiei 

 

Având în vedere că începând cu 01 ianuarie 2017 cota de TVA s-a modificat de la 

20% la 19% şi totodată s-a modificat cursul infoeuro utilizat în cadrul POR, valoarea 

devizului general a scăzut corespunzător şi ca urmare se impune aprobarea unor noi 

indicatori economici.  

 

Astfel, valoarea totală a investiţiei „Reabilitarea DJ 106 Agnita-Sighişoara”, conform 

Devizului general ataşat, este de 118.795.004,35 lei (inclusiv TVA), din care C+M: 

101.938.868,01 lei (inclusiv TVA), faţă de valoarea totală de 119.781.417,22 lei 

(inclusiv TVA), aprobată prin HCJM nr. 99/2016, modificată şi completată prin HCJM 

nr. 156/2016.  

 

Valoarea investiţiei aferentă Judeţului Mureş este de 52.127.247,91  lei TVA inclus, 

din care C+M 37.727.560,71 lei, faţă de valoarea de 52.883.495,70 lei, aprobată prin 

HCJM nr. 99/2016, modificată şi completată prin HCJM nr. 156/2016.  

 

Indicatorii economici sunt detaliaţi conform devizului general, cuprins în anexa nr. 

1.  

Indicatorii tehnici sunt cuprinşi în anexa nr. 2.  

Pentru îndeplinirea condiţiilor impuse în Ghidul solicitantului specific privind 

asigurarea continuităţii proiectului, precum şi conectarea la reţeaua TEN-T, este 

necesar să se asume faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin 

proiectul finanţat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare 

bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanţate din alte surse de 

finanţare).  
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Precizări privind Acordul de parteneriat 

 

Conform Ghidului specific 6.1, în cazul în care un traseu al unui drum judeţean 

parcurge un municipiu, un oraş sau o comună ce asigură continuitatea traseului, se 

va încheia un Acord de parteneriat între unitatea administrativ-teritorială (UAT) 

Judeţ şi UAT Municipiu/Oraş/Comună, dacă prin proiect se intervine pe respectiva 

porţiune sau pe suprafeţe (aflate în proprietatea respectivei localităţi) adiacente 

drumului judeţean pentru a realiza/moderniza piste de biciclete, trotuare, staţii de 

călători, etc. Practic, prin acordul de parteneriat, UAT traversată de drumul 

judeţean modernizat, îşi dă acordul cu privire la măsurile ce se impun cu prilejul 

efectuării lucrărilor de modernizare a drumului judeţean în interiorul municipiului/ 

oraşului/comunei, dar şi pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului de 

finanţare, iar AM POR se asigură de faptul că lucrările se vor derula în condiţii 

optime, modernizarea drumului judeţean ce le parcurge fiind interesul locuitorilor 

respectivelor comune şi obiectiv specific al POR.  

Având în vedere cele de mai sus, acordul de parteneriat se semnează între 

următoarele 7 unităţi administrativ – teritoriale (UAT), străbătute de drumul DJ 

106:  UAT Judeţul Sibiu – lider de parteneriat , UAT Judeţul Mureş UAT Agnita, UAT 

Iacobeni, UAT Brădeni, UAT Apold şi UAT Sighişoara. 

Obiectul acestuia îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, 

contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi 

responsabilităţile ce revin părţilor în implementarea activităţilor aferente 

proiectului şi pe durata de valabilitate a contractului de finanţare. Acestea sunt 

detaliate în Acordul de parteneriat anexat (Anexa nr.3).  

Consiliul Judeţean Mureş se obligă să asigure contribuţia la cofinanţarea 

cheltuielilor de 2%, aferentă valorii lucrărilor care se execută pe teritoriul Judeţului 

Mureş, respectiv să monitorizeze lucrările de modernizare care se vor executa pe 

teritoriul administrativ al Judeţului Mureş, în cadrul proiectului. 

Valoarea totală a proiectului este de 118.992.972,76  lei (TVA inclus), din care:   

 Valoarea totală de investiţie aferentă judeţului Sibiu: 66.778.856,31 lei, TVA 

inclus (56,12%) 

 Valoarea totală de investiţie aferentă judeţului Mureş: 52.214.116,45  lei, 

TVA inclus (43,88%) 

Valoare totală neeligibilă: 0 lei  

Valoare cofinanţare proiect: 2.379.859,46  lei (TVA inclus), din care aferent 

Judeţului Mureş: 1.044.282,33 lei, reprezentând 2% din 52.214.116,45 lei (TVA 

inclus). 

 

Valoarea totală eligibilă a  proiectului de 118.992.972,76 lei cuprinde 197.968,4  

lei, cheltuieli aferente serviciilor de audit şi publicitate, care se adaugă la valoarea 

devizului general aprobat de 118.795.004,35 lei.  
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Potrivit art. 3, alin. (1) din Acordul de parteneriat, UAT Judeţul Mureş va avea 

următoarele roluri şi responsabilităţi:  

 Contribuţia la întocmirea Cererii de finanţare prin completarea informaţiilor 

referitoare la judeţul Mureş; 

 Contribuţia la întocmirea dosarului de finanţare prin punerea la dispoziţia 

Liderului de proiect a anexelor solicitate prin ghidul solicitantului;  

 Participarea la managementului proiectului prin persoanele desemnate în 

echipa de proiect, în baza atribuţiilor stabilite în Cererea de finanţare, după 

cum urmează: 

- participarea la organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

prin: sprijinirea liderului de proiect în pregătirea documentaţiilor de 

atribuire, sprijinirea liderului de asociere în întocmirea răspunsurilor la 

eventualele solicitări de clarificări la documentaţiile de atribuire.  

- monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectului; 

- asigurarea vizibilităţii proiectului; 

- urmărirea modului de execuţie a lucrărilor de modernizare; 

- participarea în comisiile de recepţie ale livrabilelor realizate în cadrul 

contractelor de servicii, respectiv la recepţia lucrărilor executate; 

- pregătirea situaţiilor financiare, situaţiilor contabile, asigurarea fondurilor 

necesare implementării proiectului;  

 Asigurarea resurselor necesare întreţinerii drumului după finalizarea 

proiectului;  

 Păstrarea şi arhivarea documentelor aferente proiectului, gestionate de 

Judeţul Mureş. 

 

Din perspectiva celor mai sus arătate, supunem spre dezbatere și aprobare 

proiectul de hotărâre alăturat.  

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

Director 

Valer Băţaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Magyarossy Andrea 
Verificat: Şef serviciu Călin Suciu 
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