
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 95 

din 16 martie 2017 

 

privind modificarea HCL nr. 98 din 24.11.2016 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. Mureș- 

Str. Călărașilor”  

 

 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 

 Văzând expunerea de motive nr. 13217/09.03.2017 iniţiată de Primarul Municipiului 

Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind modificarea HCL nr. 98 din 24.11.2016 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reparaţie capitală pod peste râul 

Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda – Tg. Mureş – Str. Călăraşilor” 

 

 În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), 

art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare  

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 24.11.2016, articol care va 

avea următorul cuprins: 

 

„Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia “ Reparaţie capitală pod 

peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda – Tg. Mureş – Str. Călăraşilor”, 

după cum urmează: 

 

Valoare totală (inclusiv TVA): 22.904.202 lei,  reprezentând  5.145.393 Euro 

(la cursul de 1 Euro = 4, 4514 lei din 06.09.2016),  

 

din care, C+M (inclusiv TVA) : 17.790.336 lei,  reprezentând  3.996.571 Euro  

(la cursul de 1 Euro = 4, 4514 lei din 06.09.2016),  

Capacităţi (în unităţi fizice):   

 Lungimea reală totală a podului, pasajului şi rampelor de acces este: 626,00 m 

 Suprafaţa totală a lucrării: 11700 mp; 

 

Durata de execuţie propriu-zisă:    24 luni” 

 

Art. 2 Restul prevederilor  Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 24.11.2016 rămân neschimbate și în 

vigoare. 

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

Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică. 

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 

   Contrasemnează                                         dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile  
 

 


