
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 289 

  din 26 octombrie 2017 

 

 
privind aprobarea Documentației de  avizare lucrări de intervenție(DALI) şi a 

indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul „Reabilitare clădire Şcoala 

Gimnazială  Nr. 7, corp B” 

  

 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 Văzând expunerea de motive cu nr. 47865 din 05.09.2017, iniţiată de Direcţia Şcoli, 

privind Documentației de  avizare lucrări de intervenție(DALI) şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Reabilitare clădire  Şcoala Gimnazială Nr. 7, corp B”, 

 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,  

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Se aprobă Documentația de  avizare lucrări de intervenție(DALI) şi a  

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Nr. 

7, corp B”, proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş, identificată în CF nr. 130769 Tîrgu 

Mureş, astfel, 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA(mii lei) 

 Valoarea totală reprezintă 3.109,438 mii lei, cu TVA inclus, din care C+M reprezintă 

suma de 2.533,462 mii lei cu TVA inclus. 

  

Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M) 

 An1 – 932,454 mii lei / 670,526 mii lei  

 An 2 – 2.176,984 mii lei /1.862,936 mii lei 

Durata de realizare (luni) 

 Durata totală de realizare a investiţiei este de 21 luni; 

Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice) 

În urma realizării investiţiei se obţin următoarele capacităţi; 

- Windfang şi holuri de acces 

- 2 case de scări 

- Sală profesori 

- Depozite şi arhive 

- Grupuri sanitare atât pentru profesori cât şi pentru elevi diferenţiate pe 

sexe 

- Cabinet medical, cabinet psihopedagogic 

- Bibliotecă 

- Atelier şi centrală termică 

- Sală de sport 

- 10 săli de curs 

 



 Suprafeţe imobil: 

- suprafaţa construită 748,00 mp 

- suprafaţa construită desfăşurată 1360,00 mp 

Costuri pe metru pătrat ( suprafaţa desfăşurată) – INVESTIŢIA DE BAZĂ: 

 - investiţie de bază 1.563,09 lei/mp+TVA 

Costuri pe metru pătrat ( suprafaţa desfăşurată) – INVESTIŢIA TOTALĂ 

(inclusiv proiectare, asistenţă tehnică, taxe diverse şi neprevăzute, etc.) 

- investiţie totală 1.907,12 lei/mp+TVA 

- C+M 1.552,37 lei/mp+TVA 

 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş,  prin Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli. 

 

 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, 

                                                       dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

                         Contrasemnează,    

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

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

                   Cătană Dianora Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


