HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 141/2018 pentru aprobarea
Proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare
de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a
cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 105 din 18.06.2021 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 141/2018 pentru aprobarea
proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de
drum ale DJ 107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a
cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj,
domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 14801/15.06.2021;
Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 22042 / 17.06.2021 şi Avizul cu nr. 14801
din 23.06.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2, în conformitate cu art. 182 alin.
(4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 234/2020 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a
unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările
ulterioare(Anexa nr. 4);
Luând în considerare prevederile:
➢ art. 2, art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.
170/2020;
➢ art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
➢ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare;
➢ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu
modificările și completările ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările
și completările ulterioare;
➢ Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile
mai puțin dezvoltate, Apel Național - Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice nr. 5259/2018;

➢ Ghidului solicitantului - condiții generale pentru accesarea fondurilor, aprobat prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene nr. 286/2017;
➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2014-2020;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
hotărăşte:
Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 141/2018 privind aprobarea Proiectului
"Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ
107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate
de proiect, modificata prin hotărârea nr. 210/2018, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului aprobat conform articolului 1 în cuantum
de 113.927.775.98 (inclusiv TVA).”
Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare și Investiții, precum și
Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul
Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.

PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Nr. 105 din 30 iunie 2021

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind
majoritatea de voturi necesară.

