JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 20944 din 02.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind cofinanțarea din bugetul Județului Bihor a obiectivului: „Reabilitare și
modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+040 la
9+332, și DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 764, sector de la km
0+000 la 11+672, L totală = 20,964 km”

Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub
nr:14059/20.07.2017, s-a solicitat transmiterea documentației necesară încheierii
contractului de finanțare prin PNDL 2017 - 2020;
Urmare a aprobării documentației tehnico economice, valoarea totală a
proiectului este în sumă de 57.527.788,59 lei (inclusiv T.V.A.).
Văzând anexa în care este prezentat devizul general al proiectului: „Reabilitare
și modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+040
la 9+332, și DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 764, sector de la km
0+000 la 11+672, L totală = 20,964 km”;
În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;

PROPUN
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

Adoptarea unei hotărâri prin care se aprobe asigurarea cofinanţării de la bugetul
Judeţului Bihor a sumelor nefinanţabile de la bugetul de stat pentru obiectivul de
investiţie: „Reabilitare și modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești,
sector de la km 0+040 la 9+332, și DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ
764, sector de la km 0+000 la 11+672, L totală = 20,964 km”, a cărui valoare totală
este de 57.527.788,59 lei, după cum urmează:
- Cofinanţarea, de către Județul Bihor a sumelor pentru cheltuielile privind
capitolele: 1, 3 (parțial), 5.1.2, 5.2 şi capitolul 6 din Devizul General al obiectivului de
investiţii în valoare de 3.026.286,94 lei (inclusiv T.V.A.).
Această sumă de cofinanțare este valoarea minimă ce trebuie asigurată din
bugetul Județului Bihor.
Prin hotărâri ale Consiliului Județean Bihor această sumă va putea fi
suplimentată în vederea susținerii proiectului.

PREŞEDINTE,
PÁSZTOR Sándor

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Serviciul Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumurile Județene
Nr. 20945 din 02.11.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind cofinanțarea din bugetul Județului Bihor a obiectivului:
„Reabilitare și modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de
la km 0+040 la 9+332, și DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 764,
sector de la km 0+000 la 11+672, L totală = 20,964 km”
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 20944 din 02.11.2017 a Președintelui
Consiliului Județean Bihor prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre
privind cofinanțarea din bugetul Județului Bihor a obiectivului: „Reabilitare și
modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+040 la
9+332, și DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 764, sector de la km 0+000
la 11+672, L totală = 20,964 km”, precizăm următoarele:
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, au fost aprobate prin
Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.8 alin.3 din acest ordin, categoriile de cheltuieli
aferente obiectivelor de investiții noi care nu se finanțează prin Program şi se finanțează
exclusiv de către beneficiari sunt cheltuielile aferente capitolelor: 1, 3 (parțial), 5.1.2,
5.2 şi capitolul 6 din Devizul General al obiectivului de investiții;
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 47 din 3 martie 2017 a fost
aprobată cofinanțarea din bugetul Județului Bihor a obiectivului : „Reabilitare și
modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+000 la
9+332, și DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 764, sector de la km 0+000
la 11+672, L totală = 21,004 km”;
Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub
nr:14059/20.07.2017, s-a solicitat transmiterea documentației necesară încheierii
contractului de finanțare prin PNDL 2017 - 2020;
Urmare a aprobării documentației tehnico economice, valoarea totală a
proiectului este în sumă de 57.527.788,59 lei.

Cheltuielile eligibile la beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP
nr.1851/2013) sunt în total de 3.026.286,94 lei (inclusiv T.V.A.), care constituie
contribuția proprie la valoarea cheltuielilor proiectului.
Pentru aspectele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art.98
coroborat cu art.44 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 45 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, propunem Consiliului Judeţean Bihor
adoptarea unei hotărâri prin care se aprobă cofinanţarea de la bugetul Judeţului Bihor
a sumelor nefinanţabile de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţie:
„Reabilitare și modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de
la km 0+040 la 9+332, și DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 764, sector
de la km 0+000 la 11+672, L totală = 20,964 km”, a cărui valoare totală este de
57.527.788,59 lei, după cum urmează:
- Cofinanţarea, de către Județul Bihor a sumelor pentru cheltuielile privind
capitolele: 1, 3 (parțial), 5.1.2, 5.2 şi capitolul 6 din Devizul General al obiectivului de
investiţii în valoare de 3.026.286,94 lei (inclusiv T.V.A.).
Această sumă de cofinanțare este valoarea minimă ce trebuie asigurată din
bugetul Județului Bihor.
Prin hotărâri ale Consiliului Județean Bihor această sumă va putea fi
suplimentată în vederea susținerii proiectului.
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 _________________
privind cofinanţarea din bugetul Județului Bihor a obiectivului: „Reabilitare și modernizare drum
DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+040 la 9+332, și DJ 767 C: DJ 767
(Dobrești) – Luncasprie – DJ 764, sector de la km 0+000 la 11+672, L totală = 20,964 km”
Având în vedere Expunerea de motive nr. 20944 din 02.11.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotărâri,
Ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 20945 din 02.11.2017 întocmit de către Direcția
Generală Tehnică,
În baza Raportului de avizare nr:_____ din ____________.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și complectările ulterioare, precum şi cu
cele ale art. 45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și
completările ulterioare şi art 7 alin.1 lit.e) din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de art.291 alin(1)l lit.b)) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal;
În temeiul art.97 și art.115 alin(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă cofinanțarea din bugetul Județului Bihor pentru obiectivul: „Reabilitare
și modernizare drum DJ 767: DN 76 (Sîmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+040 la 9+332, și
DJ 767 C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 764, sector de la km 0+000 la 11+672, L totală =
20,964 km”, în suma de 3.026.286,94 lei (inclusiv T.V.A.), pentru plata cheltuielilor care nu se
finanțează de la bugetul de stat.
Art.2. – Această sumă de cofinanţare este valoarea minimă ce trebuie asigurată din bugetul
Judeţului Bihor. Prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor va putea fi suplimentată această sumă
în vederea susținerii proiectului.
Art.3. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.
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Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală Tehnică și Direcția Generală Economică.
Art.5. – 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,
- Compartimentul Relații cu Consilierii.

PREŞEDINTE
PÁSZTOR Sándor

