
             

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

    H O T Ă R Â R E A   nr. 349 

 

  din 19 decembrie   2017 

 

privind achiziționarea de material didactic  

pentru creșele din municipiul Tîrgu Mureș 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 

            Văzând expunerea de motive  nr. 62.812  din  09.11.2017 a domnului consilier local Radu 

Bălaş, 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17289/63081/2017 a Direcţiei economice şi a 

Raportului de specialitate nr. 691/2017 a Administraţiei creşelor 

                 Luând în considerare amendamentul făcut în cadrul şedinţei Consiliului local  

În temeiul art. 20 alin (1), art. 28 alin (2), art. 103 alin (2), art. 111 alin. (4) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi a prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, , alin. 

(4), (6) lit. „a” pct.1 şi (9), art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 

Art. 1. Se aprobă asigurarea din bugetul Municipiului Tîrgu Mureş a fondurilor necesare 

pentru achiziționarea de material didactic pentru creșele din municipiul Tîrgu Mureș. 

Art. 2. În bugetul pe anul 2018 va fi prevăzută suma de 160.000 de lei pentru  

achiziționarea de material didactic  cu caracter funcțional, cu timp de exploatare mai mic de un an, 

la capitolul 680211 200130 (Creșe/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII/ Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare). 

Art. 3. În bugetul pe anul 2018 va fi prevăzută suma de 40.000 de lei pentru  achiziționarea 

de material didactic  cu caracter funcțional, cu timp de exploatare mai mare de un an, la capitolul 

680211 200130 (Creșe/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII/ Alte bunuri și servicii pentru întreținere 

și funcționare). 

Art. 4. În bugetele următorilor ani vor fi alocate sume pentru material didactic, în funcţie 

de solicitările creșelor. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Şcoli şi Direcţia Economică. 

Art. 6. 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 

                             av.  Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

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

                   Cătană Dianora Monica 


