
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 233  

din  30 august  2018 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare 

blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15” 

 

 

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

 

 Văzând expunerea de motive nr. 46980/1936DT/2018 iniţiată de Viceprimarul Municipiului 

Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi 

mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15” 

 Ţinând cont de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit art. 1, alin. 2 din HG. nr. 

907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin1, alin. 2 ,  lit. b şi d, alin. 4, lit. d, şi alin.6, lit. a, 

pct. 1, ale art. 45, alin.2, şi art. 115, alin.1, lit.b,  din Legea 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată,  

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de 

fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada 

Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”, după cum urmează: 

 Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 2.576.131,77  lei, 

                                                     din care  

                            C+M ( inclusiv TVA) = 2.161.251,82  lei 

                                      

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici : 

Blocul nr. 13: S teren = 322,50 mp 

   Ac = 322,50 mp 

   Ad = 1968,00 mp 

   Au = 1586,82 mp 

 

Blocul nr. 15: S teren = 322,50 mp 

   Ac = 322,50 mp 

   Ad = 1968,00 mp 

   Au = 1581,21 mp 

 

Durata de execuţie: 12 luni 



  

 
Art.  2.  Obiectivul de investiţii se va realiza din fonduri bugetare. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  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, 

                                                                                dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

 

 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


