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Proiecte din fonduri externe nerambursabile
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 51020103 Autoritati executive

6,8130006,81306,813

POCA - Cresterea integritatii,
reducerea riscului de coruptie si
sprijin privind educatia anticoruptie
- Tirgu-Mures

580101

1

00000-10,63410,634

POCA - Cresterea calitatii
serviciilor publice, imbunatatirea
sistemului de management al
calitatii - Tirgu-Mures

580101

2

4,0130004,0134,0130

Servicii de consultanță și expertiză
privind introducerea sistemului de
management al calității ISO
9001:2015 aferente proiectului
”POCA-Creșterea calității
serviciilor pubice, înbunătățirea
sistemului de managemnt al
calității-Tîrgu Mureș”

580101

3

3,1690003,1693,1690

Servicii de certificare ISO
9001:2015 aferente proiectului
POCA-Creșterea calității servciiilor
publice, înbunătățirea sistemului d
emanagement al calității-Tîrgu
Mureș”

580101

4

21,93800021,93821,9380

Servicii pentu formare personal și
organizare de evenimente aferente
proiectului ”POCA-Creșterea
calității serviciilor publice,
înbunătățirea sistemului de
management al calității-Tîrgu
Mureș”

580101

5

5360005365360

Servicii de audit aferente
proiectului ” POCA-Creșterea
calității serviciilor publice,
înbunătățirea sistemului de
management al calității-Tîrgu
Mureș”

580101

6

3,3740003,3743,3740

Furnizare produse IT și licență
pentru echipa de management
aferente proiectului ”POCA-
Creșterea calității serviciilor
publice, înbunătățirea sistemului de
management al calității-Tîrgu
Mureș”

580101

7

3,8970003,8973,8970

Servicii de informare , comunicare
și publicitate aferente proiectului
”POCA-Creșterea calității
serviciilor publice, înbunătățirea
sistemului de management al
calității -Tîrgu Mureș”

580101

8
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1,4140001,4141,4140

Furnizare bunuri -obiecte de
inventar , materiale consumabile
pentru echipa de management
aferente proiectului ”POCA-
Creșterea calității serviciilor
publice , îmbunătățirea sistemului
de management al calității -Tîrgu
Mureș”

580101

9

12,54700012,54712,5470
Cheltuieli salariale pentru echipa de
management

580101
10

57,70100057,70140,25417,447580101Total

220,279181,6730181,67338,606038,606

POCA - Cresterea integritatii,
reducerea riscului de coruptie si
sprijin privind educatia anticoruptie
- Tirgu-Mures

580102

11

00-283,547283,5470-60,25460,254

POCA - Cresterea calitatii
serviciilor publice, imbunatatirea
sistemului de management al
calitatii - Tirgu-Mures

580102

12

22,73820,73820,73802,0002,0000

Servicii de consultanță și expertiză
privind introducerea sistemului de
management al calității ISO
9001:2015 aferente proiectului
”POCA-Creșterea calității
serviciilor pubice, înbunătățirea
sistemului de managemnt al
calității-Tîrgu Mureș”

580102

13

17,95415,95415,95402,0002,0000

Servicii de certificare ISO
9001:2015 aferente proiectului
POCA-Creșterea calității servciiilor
publice, înbunătățirea sistemului d
emanagement al calității-Tîrgu
Mureș”

580102

14

124,313114,313114,313010,00010,0000

Servicii pentu formare personal și
organizare de evenimente aferente
proiectului ”POCA-Creșterea
calității serviciilor publice,
înbunătățirea sistemului de
management al calității-Tîrgu
Mureș”

580102

15

3,0352,0352,03501,0001,0000

Servicii de audit aferente
proiectului ” POCA-Creșterea
calității serviciilor publice,
înbunătățirea sistemului de
management al calității-Tîrgu
Mureș”

580102

16

19,11718,11718,11701,0001,0000

Furnizare produse IT și licență
pentru echipa de management
aferente proiectului ”POCA-
Creșterea calității serviciilor
publice, înbunătățirea sistemului de
management al calității-Tîrgu
Mureș”

580102

17
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22,08120,08120,08102,0002,0000

Servicii de informare , comunicare
și publicitate aferente proiectului
”POCA-Creșterea calității
serviciilor publice, înbunătățirea
sistemului de management al
calității -Tîrgu Mureș”

580102

18

8,0117,0117,01101,0001,0000

Furnizare bunuri -obiecte de
inventar , materiale consumabile
pentru echipa de management
aferente proiectului ”POCA-
Creșterea calității serviciilor
publice , îmbunătățirea sistemului
de management al calității -Tîrgu
Mureș”

580102

19

72,29371,29371,29301,0001,0000
Cheltuieli salariale pentru echipa de
management

580102
20

509,821451,215-14,005465,22058,606-40,25498,860580102Total

567,522451,215-14,005465,220116,3070116,30751020103Total

 6502040201 Învatamânt secundar superior UAT

157,080000157,0800157,080

Programul Operațional Capital
Uman (POCU)-PROMOVAREA
INCLUZIUNII SOCIALE ŞI
SUSŢINEREA EDUCAŢIEI  -
Servicii de consultanţă pentru
pregătirea și elaborarea cererii de
finantare  aferente promovării
incluziunii sociale şi susţinerii
educaţiei

580101

21

54,14500054,145054,145

Servicii de CONSULTANTA
pentru pregatirea si elaborarea
cererilor de finantare si a tuturor
studiilor necesare intocmirii
acestora pentru investitiile ”Scoala
de Arte si Meserii modernizare si
reabilitare integrala ateliere-Liceul
Tehnologic Electromureș”,”Scoala
de Arte si Meserii modernizare si
reabilitare integrala ateliere- Liceul
Tehnologic Gheorghe Sincai”, "
Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere-Liceul Tehnologic Ion
Vlasiu", "Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere"-Liceul Tehnologic Avram
Iancu”,  - Program Operational
Regional 2014-2020 - Axa
prioritara 10.1 - LOT IV

580101

22

100,000000100,0000100,000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic "Ion
Vlasiu" PAC+DTAC

580101

23

100,000000100,0000100,000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic
"Avram Iancu" PAC+DTAC

580101

24
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100,000000100,0000100,000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic
"Gheorghe Sincai" PAC+DTAC

580101

25

100,000000100,0000100,000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic
"Electromures" PAC+DTAC

580101

26

120,000000120,000120,0000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic
"Avram Iancu"  D.A.L.I.

580101

27

120,000000120,000120,0000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic
"Electromures"  - D.A.L.I.

580101

28

120,000000120,000120,0000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic "Ion
Vlasiu" - D.A.L.I.

580101

29

120,000000120,000120,0000

Scoala de Arte si Meserii
modernizare si reabilitare integrala
ateliere - Liceul Tehnologic
"Gheorghe Sincai"  - D.A.L.I.

580101

30

1,091,2250001,091,225480,000611,225580101Total

1,091,2250001,091,225480,000611,2256502040201Total

 6502040202 Învatamânt secundar superior Total scoli

858,914471,869-1,528,1312,000,000387,045-193,255580,300

Proiect: Ne place scoala SOS!
Proiritatea de investitii 10i:
Reducerea si prevenirea
abandonului scolar timpuriu si
promovarea accesului egal la
invatamintul prescolar, primar si
secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de invatare formale,
nonformale si informale pentru
reintregirea in educatie si formare

580101

31

858,914471,869-1,528,1312,000,000387,045-193,255580,300580101Total

4,867,1772,673,9222,673,92202,193,2552,193,2550

Proiect: Ne place scoala SOS!
Proiritatea de investitii 10i:
Reducerea si prevenirea
abandonului scolar timpuriu si
promovarea accesului egal la
invatamintul prescolar, primar si
secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de invatare formale,
nonformale si informale pentru
reintregirea in educatie si formare

580102

32

4,867,1772,673,9222,673,92202,193,2552,193,2550580102Total

5,726,0913,145,7911,145,7912,000,0002,580,3002,000,000580,3006502040202Total

 67020330 Alte servicii culturale

157,675100,0000100,00057,675057,675
Centre de recreere, cultural-
educative și d edezvoltare
personală-SF

580101

33
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50,00000050,000050,000

Centre de recreere, cultural-
educative și de dezvoltare
personală-avize, acorduri,
autorizații

580101

34

207,675100,0000100,000107,6750107,675580101Total

207,675100,0000100,000107,6750107,67567020330Total

 6702050302 CASM

157,675100,0000100,00057,675057,675
Crearea de facilități pentru
recreere/agrement pe terenuri
amenajate -SF

580101

35

50,00000050,000050,000

Crearea de facilități pentru
recreere/agrement pe terenuri
amenajate-avize, acorduri,
autorizații

580101

36

207,675100,0000100,000107,6750107,675580101Total

207,675100,0000100,000107,6750107,6756702050302Total

 68020601 Centrul de zi Rozmarin

157,675100,0000100,00057,675057,675
Extinderea și echiparea Centrului
Social Rozmarin-SF

580101
37

50,00000050,000050,000
Extinderea și echiparea Centrului
Social Rozmarin-avize, acorduri,
autorizații

580101

38

207,675100,0000100,000107,6750107,675580101Total

207,675100,0000100,000107,6750107,67568020601Total

 680211 Crese

157,675100,0000100,00057,675057,675
Reabilitarea, modernizarea si
extinderea cresei nr. 5 SF

580101
39

50,00000050,000050,000
Reabilitarea, modernizarea si
extinderea cresei nr. 5 - avize,
acorduri, autorizatii

580101

40

157,675100,0000100,00057,675057,675
Extinderea și modernizare clădire
pentru amenajare creșa,
str.Apaductului, nr.54-56-SF

580101

41

50,00000050,000050,000

Extinderea și modernizare clădire
pentru amenajare creșa,
str.Apaductului, nr.54-56-avize,
acorduri, autorizații

580101

42

157,675100,0000100,00057,675057,675

Reabilitarea, modernizarea si
extinderea cresei nr. 2 și a
Grădiniței cu program prelungit
Licurici-SF

580101

43

50,00000050,000050,000

Reabilitarea, modernizarea si
extinderea cresei nr. 2 și a
Grădiniței cu program prelungit
Licurici-avize, acorduri, autorizații

580101

44

00-230,000230,0000-50,00050,000Studiu de fezabilitate pt 2 crese58010145

00000-30,00030,000
Amenajare gradinita si cresa in
Cartierul Belvedere SF/Avize,
acorduri, autorizatii

580101

46

157,000000157,000157,0000
Amenajare gradinita si cresa in
Cartierul Belvedere - PTE

580101
47

157,000000157,000157,0000
Extindere si modernizare clădire
pentru amenajare creșă - str.
Apaductului nr. 54 - 56

580101

48

937,025300,000-230,000530,000637,025234,000403,025580101Total
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937,025300,000-230,000530,000637,025234,000403,025680211Total

 68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale

157,675100,0000100,00057,675057,675

Reabilitare/Modernizare/Construcți
e clădiri destinate utilizării publice
pentru activitățile de servicii
sociale-SF

580101

49

50,00000050,000050,000

Reabilitare/Modernizare/Construcți
e clădiri destinate utilizării publice
pentru activitățile de servicii
sociale-avize, acorduri, autorizații

580101

50

214,081000214,0810214,081

AMENAJAREA SPAȚIILOR
PUBLICE DIN ZONELE
LOCUINTE DE COMUNITĂȚI
DEFAVORIZATE-Servicii de
consultanță pentru elaborarea SDL
și constituire GAL

580101

51

421,756100,0000100,000321,7560321,756580101Total

421,756100,0000100,000321,7560321,75668025050Total

 70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

157,080000157,0800157,080

Programul Operaţional Regional
(POR) 2014-2020 Axa 3 -
CLADIRI PUBLICE  - Servicii de
consultanţă pentru pregătirea și
elaborarea cererii de finantare
aferente  clădirilor publice-servicii
de consultanță

580101

52

95,20000095,200095,200

Servicii de consultanţă pentru
pregătirea și elaborarea cererii de
finantare aferente  clădirilor
rezidenţiale, pentru investiţia
“Lucrări de creştere a eficienţei
energetice la clădiri rezidenţiale din
Municipiul Tg Mures“ -Program
Operational Regional (POR) 2014-
2020-Axa prioritara 3.1.A-LOT I

580101

53

11,228,17811,028,178011,028,178200,0000200,000

"Proiect 1“Lucrări de creştere a
eficienţei energetice la clădiri
rezidenţialedin municipiul Tîrgu
Mureş”""Proiect 2“Lucrări de
creştere a eficienţei energetice la
clădiri rezidenţialedin municipiul
Tîrgu
Mureş”" "Proiect 3“Lucrări de
creştere a eficienţei energetice la
clădiri rezidenţialedin municipiul
Tîrgu Mureş”""Proiect4“Lucrări de
creştere a eficienţei energetice la
clădiri rezidenţialedin municipiul
Tîrgu Mureş”""Proiect 5“Lucrări
de creştere a eficienţei energetice la
clădiri rezidenţialedin municipiul
Tîrgu Mureş”"

580101

54
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157,675100,0000100,00057,675057,675

Reamenajarea spațiilor urbane cu
centru multifuncțional în zonele de
locuit marginalizate, în vederea
cererii de facilitățidestinate
utilizării publice în zonele
marginalizate din Municioiul
Tg.Mureș-SF

580101

55

50,00000050,000050,000

Reamenajarea spațiilor urbane cu
centru multifuncțional în zonele de
locuit marginalizate, în vederea
cererii de facilitățidestinate
utilizării publice în zonele
marginalizate din Municioiul
Tg.Mureș-avize, acorduri,
autorizații

580101

56

208,402000208,4020208,402

Programul Operaţional Regional
(POR) 2014-2020 Axa 3 -
CLADIRI PUBLICE  - Servicii
pentru realizarea documentației
tehnico -economice proiectare și
asistență

580101

57

149,800000149,8000149,800

Servicii de proiectare, Etapa I
reabilitare termică bloc de locuințe
POR 2014-2020 Axa
3.1.A:Elaborare expertiză tehnică,
audit energetic, documentația de
avizare a lucrărilor de intervenție și
documentația pentru obținerea de
acorduri și avize, nota de încadrare
în standardele de cost, pentru 14
blocuri de locuințe din municipiul
Tîrgu- Mureș

580101

58

149,800000149,8000149,800

Servicii de proiectare, Etapa II
reabilitare termică bloc de locuințe
POR 2014-2020 Axa
3.1.A:Elaborare proiect tehnic,caiet
de sarcini, detalii de execuție și
certificat de performanță energetică
pentru blocul reabilitate, pentru  14
blocuri de locuințe din municipiul
Tîrgu- Mureș

580101

59

160,500000160,5000160,500

Servicii de proiectare, Etapa II
reabilitare termică bloc de locuințe
POR 2014-2020 Axa
3.1.A:Elaborare proiect tehnic,caiet
de sarcini, detalii de execuție și
certificat de performanță energetică
pentru blocul reabilitat, pentru
15blocuri de locuințe din
municipiul Tîrgu- Mureș

580101

60

12,356,63511,128,178011,128,1781,228,45701,228,457580101Total

12,356,63511,128,178011,128,1781,228,45701,228,45770020301Total

 700206 Iluminat public si electrificari rurale
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157,080000157,0800157,080

Programul Operaţional Regional
(POR) 2014-2020 Axa 3 -
INVESTITII IN ILUMINATUL
PUBLIC  Servicii de consultanţă
pentru pregătirea și elaborarea
cererii de finantare aferente
iluminatului public  -servicii de
consultanță

580101

61

208,402000208,4020208,402

Programul Operaţional Regional
(POR) 2014-2020 Axa 3 -
INVESTITII IN ILUMINATUL
PUBLIC  Servicii de consultanţă
pentru pregătirea și elaborarea
cererii de finantare aferente
iluminatului public  -servicii pentru
realizarea documentației -
economice proiectare și asistență

580101

62

365,482000365,4820365,482580101Total

365,482000365,4820365,482700206Total

 70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

157,675100,0000100,00057,675057,675

Reconversia funcțională și /sau
reutilizarea unor terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate
din interiorul Municipiului Tîrgu
Mureș-SF

580101

63

50,00000050,000050,000

Reconversia funcțională și /sau
reutilizarea unor terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate
din interiorul Municipiului Tîrgu
Mureș-avize,acorduri, autorizații

580101

64

207,675100,0000100,000107,6750107,675580101Total

207,675100,0000100,000107,6750107,67570025003Total

 740203 Reducerea şi controlul poluării

142,800000142,8000142,800

Proiecte de mediu lansate de
Administraţia Fondului  de Mediu
şi proiecte iniţiate de Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor-
PROIECTE DE MEDIU - Servicii
de consultanţă pentru pregătirea și
elaborarea cererii de finanţare
aferente proiectelor de mediu

580101

65

142,800000142,8000142,800580101Total

142,800000142,8000142,800740203Total

 74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

00000-1,892,4311,892,431
Fazarea proiectului Reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș

580101

66

1,860,5410001,860,5411,860,5410
Fazarea proiectului reabilitarea
sitului poluat istoric Iaza Batal 30
ha -Tîrgu Mureș

580101

67

13,13900013,13913,1390

Servicii de asistenta pentru
managementul proiectului și sprijin
pentru UIP pentru proiectul
”Fazarea proiectului reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș”

580101

68
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18,75100018,75118,7510

Serviciii de PROIECTARE FAZA
SF-SEPARARE IP, SISTEM DE
TELEGESTIUNE PENTRU
CONTROLUL INERACTIV AL
ILUMINATULUI PUBLIC,
UTILIZÂND COMANDA DE LA
DISTANȚĂ A
APRINDERII/STINGERII
PUNCTELOR DE ILUMINAT

580101

69

1,892,4310001,892,43101,892,431580101Total

00
-

25,136,536
25,136,5360-5,723,7745,723,774

Fazarea proiectului Reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș

580102

70

30,789,84825,136,53625,136,53605,653,3125,653,3120
Fazarea proiectului Reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș

580102

71

29,03000029,03029,0300

Servicii de asistenta pentru
managementul proiectului și sprijin
pentru UIP pentru proiectul
”Fazarea proiectului reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș”

580102

72

41,43200041,43241,4320

Servicii de informare si publicitate
pentru proiectul "Fazarea
proiectului Reabilitarea sitului
poluat istoric Iaz Batal 30 ha-Tîrgu
Mureș"

580102

73

30,860,31025,136,536025,136,5365,723,77405,723,774580102Total

00000-2,520,8742,520,874
Fazarea proiectului Reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș

580103

74

2,520,8280002,520,8282,520,8280
Fazarea proiectului Reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș

580103

75

1900019190

Servicii de asistenta pentru
managementul proiectului și sprijin
pentru UIP pentru proiectul
”Fazarea proiectului reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha
-Tîrgu Mureș”

580103

76

2700027270

Servicii de informare si publicitate
pentru proiectul "Fazarea
proiectului Reabilitarea sitului
poluat istoric Iaz Batal 30 ha-Tîrgu
Mureș"

580103

77

2,520,8740002,520,87402,520,874580103Total

35,273,61525,136,536025,136,53610,137,079010,137,0774020502Total

 80020110 Programe de dezvoltare regionala  si sociala

293,735000293,7350293,735

Servicii de CONSULTANTA
pentru pregatirea si elaborarea
cererii de finantare aferente
Programului Operational Regional
(POR) 2014-2020, Axa prioritara 4
- 6 cereri de finantare

580101

78
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246,330000246,3300246,330

Servicii de CONSULTANTA
pentru pregatirea si elaborarea
cererii de finantare aferente
Programului Operational Regional
(POR) 2014-2020, Axa prioritara 9
- 5 cereri de finantare

580101

79

30,94500030,945030,945

Servicii de CONSULTANTA
pentru pregatirea si elaborarea
cererii de finantare aferente
Programului Operational Regional
(POR) 2014-2020, Axa prioritara
10 - 1 cereri de finantare

580101

80

571,010000571,0100571,010580101Total

571,010000571,0100571,01080020110Total

 84020302 Transport în comun

117,92560,000060,00057,925057,925
Modernizarea transportului public
de calatori al Municipiului Tirgu
Mures -SF

580101

81

50,00000050,000050,000
Modernizarea transportului public
de calatori al Municipiului Tirgu
Mures -avize,acorduri, autorizații

580101

82

73,30000073,300073,300

Modernizarea transportului public
de calatori al Municipiului Tirgu
Mures-Studiu de trafic, instrument
pentru calcularea emisiilor GES

580101

83

88,17500088,175088,175

Achizitionarea de autobuze
ecologice care sa deserveasca
transportul public de calatori al
Municipiului Tirgu Mures-studiu
de oportunitate

580101

84

50,00000050,000050,000

Achizitionarea de autobuze
ecologice care sa deserveasca
transportul public de calatori al
Municipiului Tirgu Mures-avize,
acorduri, autorizații

580101

85

49,50000049,500049,500

Achizitionarea de autobuze
ecologice care sa deserveasca
transportul public de calatori al
Municipiului Tirgu Mures-Studiu
de trafic, Instrument pentru
calcularea emisiilor GES

580101

86

120,000000120,0000120,000

Infiintarea unor linii de transport
public calatori care sa asigure
legatura intre Cartierul Mureseni -
Cartier Tudor Vladimirescu -
cartier Belvedere-
SF/Avize,acorduri,
autorizații/Studiu de trafic,
Instrument pentru calcularea
emisiilor GES

580101

87

175,501000175,5010175,501

Reamenajarea infrastructurii pe
coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest-Centru a
Municipiului Tirgu Mures-
SF/Avize,acorduri,
autorizații/Studiu de trafic,
Instrument pentru calcularea
emisiilor GES

580101

88

10/12



Total credite
de

angajament
multianuale

Credite de
angajament
multianuale

rectificat

Influente
credite de

angajament

Credite de
angajament
multianuale

pe 2018

Buget
rectificat

2018
(Credit

bugetar=
Credit de

angajament)

Influente

Buget
aprobat

2018
(Credit

bugetar=
Credit de

angajamen
t)

Denumire ObiectivArticol
Nr.
crt.

35,824,49935,700,000035,700,000124,4990124,499

Reamenajarea infrastructurii pe
coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest-Centru a
Municipiului Tirgu Mures-execuția

580101

89

90,00045,000045,00045,000045,000
Sistem de management al traficului
în Municipiul Tîrgu Mureș-SF

580101
90

50,00000050,000050,000
Sistem de management al traficului
în Municipiul Tîrgu Mureș-avize,
acorduri, autorizații

580101

91

108,00050,000050,00058,000058,000

Transformarea străzilor din zona cu
circulație petonală intensă-Zona
Clinicilor -în trasee mai prietenoase
față de pietoni și bicicliști-SF

580101

92

50,00000050,000050,000

Transformarea străzilor din zona cu
circulație pietonală intensă-Zona
Clinicilor -în trasee mai prietenoase
față de pietoni și bicicliști-avize,
acorduri, autorizații

580101

93

60,00000060,000060,000

Transformarea străzilor din zona cu
circulație pietonală intensă-Zona
Clinicilor -în trasee mai prietenoase
față de pietoni și bicicliști-studiu de
trafic, instrument pentru calcularea
emisiilor GES

580101

94

157,675100,0000100,00057,675057,675
Remodelare zona centrală a
Municipiului Tîrgu Mureș SF

580101
95

50,00000050,000050,000
Remodelare zona centrală a
Municipiului Tîrgu Mureș -avize,
acordurim, autorizații

580101

96

73,30000073,300073,300

Remodelare zona centrală a
Municipiului Tîrgu Mureș -studiu
de trafic, instrument pentru
calcularea emisiilor GES

580101

97

225,000000225,0000225,000
Realizare pista de biciclete în
lungul canalului Poclos-SF

580101
98

50,00000050,000050,000
Realizare pista de biciclete în
lungul canalului Poclos-avize,
acorduri, autorizații

580101

99

50,00000050,000050,000

Realizare pista de biciclete în
lungul canalului Poclos-Studiu de
trafic, instrument pentru calcularea
emisiilor GES

580101

100

153,510000153,5100153,510

Programul Operaţional Regional
(POR) 2014-2020 Axa 4 -
MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ DE
TRANSPORT RUTIER   -
Servicii de consultanţă pentru
pregătirea și elaborarea a 4  cereri
de finanţare și a tuturor studiilor
necesare întocmirii pentru
proiectele care vor fi finanțate prin
Programul Operațional Regional
2014-2020 -Axa prioritaă 4-
Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile -LOT II

580101

101

37,666,38535,955,000035,955,0001,711,38501,711,385580101Total
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37,666,38535,955,000035,955,0001,711,38501,711,38584020302Total

95,950,24676,616,720901,78675,714,93419,333,5262,714,00016,619,526Total
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