
 

R O M Â N I A            

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ  

   
 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  56 

  din  27 februarie  2018 
 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  

„MODERNIZARE CLĂDIRE SEDIUL PRIMĂRIEI PRIN EXTINDERE, 

AMENAJARE SALA DE ȘEDINȚE ȘI MANSARDARE BIROURI ÎN VOLUMUL 

PODULUI EXISTENT“  

  

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

 Văzând Expunerea de motive nr. 5.156/ 29.01.2018, iniţiată de Primarul Municipiului 

Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică și Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare 

Internaționala și Resurse Umane – Serviciul Logistica, privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru „Modernizare clădire sediul Primăriei prin extindere, amenajare sala de 

ședințe și mansardare birouri în volumul podului existent“ din P-ța Victoriei  nr. 3; 

 În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, 

alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia „Modernizare clădire 

sediul Primăriei prin extindere, amenajare sala de ședințe și mansardare birouri în volumul 

podului existent”  după cum urmează: 

 

Valoare totală (inclusiv TVA): 32.631.928,26  lei,  reprezentând  6.987.564,94  Euro 

(la cursul din 25.01.2018 de 1 Euro = 4,67) 

 

din care, C+M (inclusiv TVA) : 21.853.268,50 lei,  reprezentând  4.679.500,75  Euro  

(la cursul din  25.01.2018 de 1 Euro = 4,67) 

Propusa în doua etape : 

Prima etapa : 

a) Modernizare clădire și mansardare parțiala în volumul podului existent prin 

amenajare sala de ședințe, spații întruniri și anexe 

Prima etapa cuprinde următoarea documentație de avizare a  lucrărilor de intervenții 

cu următorii indicatorii tehnico-economici: 

 Valoare  (inclusiv TVA): 28.373.232,02  lei,  reprezentând  6.075.638,55 Euro 

(la cursul din 25.01.2018 de 1 Euro = 4,67) 

din care, C+M (inclusiv TVA) : 18.811.223,04   reprezentând  4.028.099,15  Euro  

 (la cursul din  25.01.2018 de 1 Euro = 4,67) 

 



  

      

 

A doua etapa : 

b) Modernizare și extindere hol principal la parter și amenajare platforma în 

incintă 

A doua  etapa cuprinde următoarea documentație de avizare a  lucrărilor de intervenții 

cu următorii indicatorii tehnico-economici : 

 Valoare  (inclusiv TVA): 4,258.696,24  lei,  reprezentând  911.926,39 Euro 

 (la cursul din  25.01.2018 de 1 Euro = 4,67) 

 

 

din care, C+M (inclusiv TVA) : 3.042.045,44  reprezentând  651.4014,59  Euro  

 (la cursul din  25.01.2018 de 1 Euro = 4,67) 

 

Capacităţi (în unități fizice): 

Suprafața  utilă va crește cu 969,09 mp de la 6106,83 mp la 7057,92 mp  

Astfel: 

Aria utilă totală = 5432,93 mp 

Aria construită subsol = 239,42 mp 

Aria construită demisol = 1717,30 mp 

Aria construită parter = 1692,11 mp 

Aria construită etaj I = 1473,73 mp 

Aria construită etaj II = 1478,22 mp 

Aria construită =1692,11 mp 

Aria desfășurată = 7057,91 mp 

 

 Durata de execuţie: 

Durata estimată de implementare a proiectului este de 30 luni  

-12 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și a documentației  pentru Autorizare de 

construcție  

- 18 luni pentru execuția lucrărilor de construcție.  

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică și prin  Direcția Comunicare, 

Proiecte cu Finanțare Internaționala și Resurse Umane – Serviciul Logistică. 

 

Art. 3. 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 
Contrasemnează                                                       Papuc Sergiu Vasile                                                                 
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Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 
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