
             

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

    H O T Ă R Â R E A   nr. 355 

 

  din 19 decembrie 2017 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul ”Studiu de fezabilitate, 

Reabilitare Bază sportivă la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”  

 

              Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară,  

   

 Văzând expunerea de motive cu nr.  67804      din 04.12.2017,  prezentată de Direcţia 

Şcoli, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Studiu de 

fezabilitate, Reabilitare Bază sportivă la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin1, alin. 2 ,  lit. b şi d, alin. 4, lit. d, şi alin.6, lit. 

a, pct. 1, ale art. 45, alin.2, şi art. 115, alin.1, lit.b,  din Legea 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată,  

 

Hotărăşte:  

  

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Studiu de fezabilitate, Reabilitare 

Bază sportivă la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” 

, proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş, identificată în CF nr. 124232 Tîrgu Mureş.. 

 Se ia act că principalii indicatori tehnico-economici ai lucrării, sunt: 

 

 

  Principalii indicatori tehnico-economici: 

 

Valoarea netă (INV), inclusiv TVA 

 Valoarea netă reprezintă 2.746.899,47 lei, din care C+M reprezintă suma de 2.284.171,35 

lei cu TVA inclus. 

  

 

Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M) 

 An1/ 6 luni - 2.746.899,47 lei, din care C+M 2.284.171,35 lei cu TVA inclus,  

  

 

Durata de realizare (luni) 

 Durata totală de realizare a investiţiei este de 6 luni. 

Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice) 

În urma realizării investiţiilor se obţin următoarele capacităţi: 

  - un teren minifotbal de dimensiuni 25x42 metrii standard FIFA, sau 2 terenuri de 

antrenament pentru fotbal de dimensiuni 20x29 metri folosibil simultan de 4 echipe 

  - un teren de baschet de dimensiune standard FIBA 15x28 metri şi 3 echipamente 

de antrenament, folosibil simultan de 2 echipe sau 5 exerciţii la coş. 

  - o pistă de alergare cu două benzi, standard şcolar 60 metri, folosibil de 2 

persoane simultan, cu posibilitatea de amplasare dotări pentru obstacole. 

  - o clădire cu două vestiare cu capacitate simultană de 10 persoane, o saună 

uscată pentru 2 persoane şi un bazin cu apă caldă pentru recuperare,  având capacitatea de 12 

persoane. 

  - investiţie totală=2.308.318.88 lei+TVA,  



Art. 2.  Sumele aferente necesare realizării investiţiei să fie prevăzute în bugetul pe anul 

2018.  

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul 

Consiliului Local Municipal prin Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli. 

 

 Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                                                    Preşedinte de şedinţă 

                              av. Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

                 dir. exec. D. J.C.A.A.P.L                    

                   Cătană Dianora Monica 
 


