JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. ______din_________2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de
fezabilitate la obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare drum DJ 763A: DN 79 –
Șuștiu – Limită Județ Arad (Moneasa), km 0+000 la km 18+257, L totală = 18,257 km”

În temeiul prevederilor HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
Având în vedere Studiul de fezabilitate întocmit de către proiectantul S.C. CARPAT DESIGN
CONSULTING S.R.L., având nr. 4045 din 04 noiembrie 2014,

Urmarea a adresei Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr:1448/30.01.2017, prin care s-a solicitat
reactualizarea devizului general al investiției, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,
respectiv aprobarea cofinanțării investiției de la bugetul local;
În conformitate cu dispozițiile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, prin care începând cu data de 01.01.2017, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19%;
Ținând cont de dispozițiile art. 91 alin. (1) litera b) coroborat cu alin. (3) litera f) din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările
ulterioare precum şi cu cele ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de
fezabilitate întocmită pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare drum DJ 763A:
DN 79 – Șuștiu – Limită Județ Arad (Moneasa), km 0+000 la km 18+257, L totală = 18,257 km”.
PREŞEDINTE
PÁSZTOR Sándor

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Serviciul Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumurile Județene
Nr. _____ din _______2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de
fezabilitate aferentă obiectivului: „Reabilitare și modernizare drum DJ 763A: DN 79 – Șuștiu –
Limită Județ Arad (Moneasa), km 0+000 la km 18+257, L totală = 18,257 km”
Având în vedere Expunerea de Motive nr. ______ din ______ 2017 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate aferentă obiectivului: „Reabilitare și
modernizare drum DJ 763A: DN 79 – Șuștiu – Limită Județ Arad (Moneasa), km 0+000 la km
18+257, L totală = 18,257 km”, precizăm următoarele:
Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr:1448/30.01.2017, s-a solicitat reactualizarea
devizului general al investiției, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, respectiv
aprobarea cofinanțării investiției de la bugetul local;
Prin Hotărârea C.J. Bihor nr. 180/25.08.2015 autoritatea deliberativă a aprobat preluarea
în domeniul public al Județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor unor sectoare de
drumuri comunale și a terenului aferent acestora din domeniul public al Comunei Lunca și
administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca (DC 243 și DC 242, în vederea încadrării în
categoria funcțională de drum de interes public județean);
Prin Hotărârea C.J. Bihor nr. 240/21.11.2015 autoritatea deliberativă a aprobat
modificarea şi completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 180 din 25
august 2015, privind aprobarea preluării în domeniul public al Județului Bihor și în administrarea
Consiliului Județean Bihor a unor sectoare de drumuri comunale și a terenului aferent acestora din
domeniul public al Comunei Lunca și administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca (DC 243 și
DC 242, în vederea încadrării în categoria funcțională de drum de interes public județean);
Prin protocolul de predare – primire încheiat între Consiliul Local al comunei Lunca și
Consiliul Județean Bihor s-a realizat predarea – primirea documentației aferentă proiectului întocmit
pentru modernizarea drumului de acces din DN 76 la stațiunea Moneasa, în vederea încadrării în drum
de interes public județean.
În conformitate cu dispozițiile art. 291 alin. (1) lit b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, începând cu data de 01.01.2017, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19%.
Această prevedere legislativă impune modificarea taxei pe valoare adăugată și actualizarea
documentației mai sus precizată prin determinarea nivelului cheltuielilor de capital necesare
realizării obiectivului de investiții cu luarea în calcul a valorii taxei pe valoare adăugată de 19%
și nu de 24% cât a fost anterior.
În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. (1) litera b) coroborat cu alin. (3) litera f) din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările
ulterioare, ”(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: b)
atribuții privind dezvoltarea economico-socială a judeţului” sens în care ”f) aprobă documentaţiile
tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.”

Potrivit art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare ”(1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de
investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale
celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile
administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative.

Raportat la cele mai sus precizate, în temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNEM:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate aferentă obiectivului: „Reabilitare și modernizare drum DJ 763A: DN 79 –
Șuștiu – Limită Județ Arad (Moneasa), km 0+000 la km 18+257, L totală = 18,257 km” cu
principalele capitole de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului mai sus menționat,
conform Anexei.

VICEPREŞEDINTE,
Ioan MANG

DIRECTOR GENERAL,
Filip CHEŞELI

Șef Serviciu,
Sanda BOGDAN

Întocmit,
Mirela COZUB

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar
cu întocmitorul înscrisului.

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar
cu întocmitorul înscrisului.

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea şi
legalitatea întocmirii acestui act
oficial

Vizat,
Serviciul Juridic-Contencios
Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea privind legalitatea actului administrativ.
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr. ______
din _________________2017
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate aferentă
obiectivului: „Reabilitare și modernizare drum DJ 763A: DN 79 – Șuștiu – Limită Județ Arad
(Moneasa), km 0+000 la km 18+257, L totală = 18,257 km”
Având în vedere Expunerea de motive nr.______/__________ a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr______/__________întocmit de către Direcţia
Generală Tehnică – Serviciul Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumuri Județene.
În baza Raportului de avizare nr:_____ din ____________.
Urmare a solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene înregistrată la Consiliul Județean Bihor, sub nr:1448/30.01.2017;
În conformitate cu prevederile:
- art. 291 alin (1) lit b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care începând
cu data de 01.01.2017, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19%,
În temeiul art.97, art. 98 și art.115 alin. (1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate aferentă
obiectivului: „Reabilitare și modernizare drum DJ 763A: DN 79 – Șuștiu – Limită Județ Arad
(Moneasa), km 0+000 la km 18+257, L totală = 18,257 km”, întocmită de către proiectant S.C.
CARPAT DESIGN CONSULTING S.R.L., cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse în
Devizul general al obiectivului mai sus menţionat, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte
integrantă a acesteia.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală Tehnică și Direcția Generală Economică.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor,
Direcţia Generală Tehnică,
Direcţia Generală Economică,
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

PREŞEDINTE
PÁSZTOR Sándor
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