
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 197 

 

din 26 iulie 2018 
 

privind aprobarea Documentaţiei de  avizare lucrări de interventie(DALI) şi a indicatorilor 

tehnico economici, pentru obiectivul ” Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare 

integrală ateliere-Liceul Tehnologic Electromureş”  

 

 Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,  

   

 Văzând expunerea de motive cu nr. 40183 din 04.07.2018,  prezentată de Direcţia Şcoli, 

privind aprobarea  Documentatiei de  avizare lucrări de interventie(DALI) şi a indicatorilor 

tehnico economici, pentru obiectivul ” Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare 

integrală ateliere-Liceul Tehnologic Electromureş”; 

 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 Documentatia de  avizare lucrări de interventie(DALI) şi a indicatorilor 

tehnico economici, pentru obiectivul ” Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare 

integrală ateliere-Liceul Tehnologic Electromureş”proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş, 

identificată în CF nr. 131080 Tîrgu Mureş.. 

 Se ia act că principalii indicatori tehnico-economici ai lucrării, sunt: 

 

  Principalii indicatori tehnico-economici: 

 

Valoarea totală (INV), fără TVA 

3.858.574 lei fără TVA, din care C+M reprezintă suma de 2.348.174 lei fără TVA. 

Valoarea totală (INV), cu TVA 

4.589.303 lei cu TVA inclus, din care C+M, reprezintă suma de 2.794.328 lei cu TVA inclus 

  

Durata de realizare (luni) 

 Durata totală de realizare a investiţiei este de 24 luni. 

Calcul preţ/mp construit 

Suprafaţa desfăşurată a imobilului este de 1.728 mp 

Cost mp construit (lei fără TVA) – investiţie totală = valoare deviz/suprafaţa desfăşurată = 

2.232,97 lei/mp, include: modernizarea construcţiei propriu-zise, doatare cu echipamente, 

proiectare şi consultanţă etc. 

Cost mp construit ( lei cu TVA ) – C+M = valoare C+M/suprafaţa desfăşurată = 1.358,90 

lei/mp, include: modernizarea construcţiei propriu-zise. 

Cost mp construit ( lei cu TVA inclus) – investiţie totală = valoare deviz/suprafaţa desfăşurată 

= 2.655,85 lei/mp, include: modernizarea construcţiei propriu-zise, dotare cu echipamente, 



proiectare şi consultanţă etc. 

Cost mp construit ( lei cu TVA inclus) – C+M = valoare C+M/suprafaţa desfăşurată = 1.617,09 

lei/mp, include: modernizarea construcţiei propriu-zise. 

Număr de utilizatori direcţi: 480 persoane – elevi şi personal didactic. 

 

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

Consiliului Local Municipal prin Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli. 

 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


