
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  159 

 

din 30 mai 2018 
 

privind aprobarea semnării Acordului Tripartit (Acord de Ajudecarea a Disputelor) 

de către Beneficiarul Municipiul Tg. Mureş şi aprobarea plăţii sumelor necesare 

pentru onorariul Adjudecătorului unic al CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor)   

 

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

 

Văzând expunerea de motive nr. 29934 din 17.05.2018 iniţiată de Direcţia juridică, 

contencios administrativ şi administraţie publică locală precum şi avizele, respectiv 

propunerile comisiilor de specialitate, 

          În temeiul art. 36 alin. 1, alin.2 lit.b), alin.6 lit.a) pct. 9 şi alin. 9, art. 45 alin. 1, 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 semnarea Acordului Tripartit (Acord de Ajudecarea a Disputelor) 

de către Beneficiarul Municipiul Tîrgu Mureş, prezentat în Anexa nr. 1 care este parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 (1) Se aprobă plata sumelor necesare pentru onorariul Adjudecătorului unic 

al CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor). 

(2) Plata se va face după cum urmează : 

- Un onorariu zilnic de 750 euro pentru fiecare zi calendaristică pentru analizarea 

notificărilor şi a documentelor şi elaborarea deciziilor precum şi pentru fiecare 

zi de audieri şi/sau vizite de şantier, inclusiv pentru cheltuielile produse în 

legătură cu îndeplinirea sarcinilor Adjudecătorului, precum serviciile de 

secretariat, costurile apelurilor telefonice, taxe de curierat, fax şi telefon,  

plus 

- Un onorariu zilnic de 500 euro pe zi pentru călătoriile în vederea întâlnirilor cu 

Beneficiarul şi Antreprenorul, care includ cheltuielile de deplasare, cazare şi 

masă. 

(3) Se estimează durata procedurii la 20 de zile iar 50% din expertiză va fi  

suportată de SC Geiger Transilvania SRL. 

 (4) În situaţia în care această durată se va prelungi se va întocmi un nou proiect de 

hotărâre pentru diferenţa de sumă neachitată. 

(5) Dacă durata procedurii va fi mai mică de 20 de zile, plata se va achita în funcţie 

de numărul zilelor efectuate. 
(6) Plata urmează a se face la cursul euro din data plăţii. 

 

Art. 3  Se mandatează d-nul viceprimar Papuc Sergiu Vasile în vederea semnării 

Acordului Tripartit (Acord de Ajudecarea a Disputelor). 

 



Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Unitatea de Implementare a Proiectului şi 

Direcţia Economică. 

 

Art. 5  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

 

 

 
                        

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                 jrs. Peti Andrei 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


