
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 75 

din 16 martie 2017 

 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii  şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Mansardare și reabilitare fațadă clădire Scoala gimnazială  

dr. BERNÀDY GYÖRGY,Tg.Mureș” 

 

 

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

 

         Văzând  Expunerea de motive nr. 13518   din 9 martie 2012 a Primarului municipiului 

Tîrgu-Mureş prin Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind aprobarea 

documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„Mansardare și 

reabilitare fațadă clădire Scoala gimnazială dr. BERNÀDY GYÖRGY,Tg.Mureș”, 

        Având în vedere prevederile OUG nr.28/2013, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu 

modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicație a prevederilor OUG nr.28/2013, 

        În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” 

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

  Art. 1.  Se aprobă Documentația Tehnico-economică pentru proiectul „Mansardare și 

reabilitare fațadă clădire Scoala gimnazială dr. BERNÀDY GYÖRGY,Tg.Mureș” şi a 

indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția 

Economică, Direcția Comunicare, Proiecte ci Finanțare Internațională și Resurse Umane și Direcţia 

Școli prin Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale 

  Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 

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  
 

 

 

 

 



 

Indicatorii tehnico – economici 

 

Pentru proiectul „Mansardare și reabilitare fațadă clădire Scoala gimnazială  

dr. BERNÀDY GYÖRGY,Tg.Mureș” 

1.Indicatori valorici: 

 

 

1.1. Valoarea totală a lucrarilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  4.455.993 lei;       

 

din care: constructii – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 3.211.637 lei;           

                   

2. Indicatori fizici: 

 

2.1. Durata de realizare a invetiției: 12 luni 

 

2.2. Suprafete imobil: 

               •          Suprafață construită mansardă = 1.284,41 mp; 

               • Suprafață construită desfășurată mansardă = 1.284,41 mp 

 

2.3. În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități: 

 

•            Sas și holuri de acces; 

• Grup sanitar personal si grup sanitar elevi; 

• Spații tehnice; 

• 8 săli de clasă; 

• Spațiu depozitare; 

• Sală festivă; 

• Birou director ; 

• Biorou contabilitate/administrativ; 

• Cabinet de informatică; 

• Cabinet logopedie;cabinet psihologie 

 

 

3. Esalonarea investitiei – total INV/C+M 

 

3.1. Anul I – INV = 4.455.993 lei  /  C+M = 3.211.637 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


