
 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

  

H O T Ă R Â R E A     nr. 96 

din 16 martie 2017 

 

privind aprobarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locala, a obiectivului de investiții 

„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. 13188  din09.03 2017 inițiată de Primarul municipiului 

Tîrgu-Mureş prin Direcția Școli, privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, 

pentru investiția „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF 

Deda-Tg. Mureș- Str. Călărașilor”  
  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.(4e) art. 45 alin. (2) si art.115 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, finantarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile estimate în 

valoare de 3.464.840,00 lei inclusiv TVA, pentru proiectul: „Reparație capitală pod peste râul Mureș 

cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tîrgu-Mureș- strada Călărașilor” în vederea obţinerii unei 

finanţări nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

  Art. 2.  Se aprobă suportarea de către Municipiul Tîrgu- Mureș a cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului , precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării 

proiectului. 

  Art. 3. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Tîrgu-Mureş, Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare 

Internațională și Resurse Umane și Direcţia Tehnică. 

  Art. 4.  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  


