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H O T Ă R Â R E A   nr.  363 

din  29  noiembrie  2018 

 

privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-

economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente 

obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior 

peste linia CF Deda-Tg. Mureș- Str. Călărașilor”, finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform 

devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013 

privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală 

 

 

 

  

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

 

Văzând Expunerea de motive a nr. 70.587/2.981 din 22.11.2018 prezentată de către 

Direcţia Tehnică, privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

obiectivului de investiție „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia 

CF Deda-Tg. Mureș - Str. Călărașilor” rezultați în urma încheierii contractelor de achiziție 

publică lucrări și servicii necesare implementării proiectului, 

  Având în vedere prevederile art.12 din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

PNDL prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale și administrației 

publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 (1), (2) lit. „b” şi “d” (4), lit. “e”, (6) pct. 1, art. 45,  (1),  

şi art. 115, (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  devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico - economici 

actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiție 

„Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. Mureș- Str. 

Călărașilor”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, potrivit 

devizului general actualizat atașat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art. 2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureș a 

cheltuielilor în sumă totală de  2.278.247,00 lei (TVA inclus), conform devizului general 

actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr 28/2013 pentru aprobarea 

Programului Național de Dezvoltare Local la obiectivul de investiții: „Reparație capitală pod 

peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. Mureș- Str. Călărașilor”. 



  

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Proiecte cu Finanaţare Internaţională, 

Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică. 

 

 Art. 4. 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, 

                                                                                         Papuc  Sergiu  Vasile 

Contrasemnează,                                                                                                                       

       p. Secretarul  Municipiului Tîrgu Mureş                                                    

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

      Cătană Dianora-Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


