
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 203 

 

din 26 iulie 2018 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Grup sanitar și camera de prim ajutor pentru vizitatori” 

în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș 

 
 

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

 

 Văzând expunerea de motive nr.769 din 25.06.2018 iniţiată de Administratia 

Grădini Zoologice, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiţii “ Grup sanitar și camera de prim ajutor pentru vizitatori”  

 În temeiul prevederilor  art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si potrivit art.1, alin.2 

din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice, 

În confomitate cu dispozitiile  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 şi prevederile art.2, alin.(1) 

lit.”a”, art.2, alin.(2),  art.5,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

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

,,Grup sanitar și camera de prim ajutor pentru vizitatori ” în incinta Grădinii Zoologice 

Tîrgu Mureș după cum urmează : 

 

Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 704.763,55  lei, 

                                                     din care  

                                                 C+M ( inclusiv TVA) = 610.594,95  lei 

 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Administraţia Grădinii Zoologice. 

  

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, 

                                                                    jrs. Peti Andrei 

                           Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 


