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                       H O T Ă R Â R E A     nr. 100 

                                 din 16 martie 2017 
 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli 

care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a 

obiectivului de investiţii “Modernizare strada Revoluţiei – Republicii – B-dul 22 

Decembrie 1989” 

 

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

 

          Văzând  expunerea de motive  nr. 13226 din 9.03.2017, iniţiată de Primarul municipiului 

Tîrgu-Mureş prin Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, 

privind aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de 

la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru investiţia “Modernizare 

strada Revoluţiei – Republicii – B-dul 22 Decembrie 1989”, 
    Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu 

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

metodologice pentru punerea în aplicaţie 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, finanţarea din bugetul local pentru cheltuielile neeligibile estimate în 

valoare de 593.184 lei inclusiv TVA, pentru proiectul: “Modernizare strada Revoluţiei – 

Republicii – B-dul 22 Decembrie 1989”în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

  Art. 2.  Se aprobă suportarea de către Municipiul Tîrgu Mureş a cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, precum şi 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, Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare 

Internaţională şi Resurse Umane şi 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. 
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