
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 260  

 

din 20 septembrie  2018 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru cinci 

obiective de investiţii, respectiv “Mansardarea blocurilor de locuinţe din Târgu-Mureş, B-dul 22 

Decembrie 1989, nr. 16; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 21 – 23; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 25 – 27;   

Str. Păcii, nr. 72 şi Aleea Tâmplarilor, nr. 7” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 Văzând Expunerea de motive nr. B1/3672/50023 din 30.08.2018 prezentată prin Direcţia 

Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari, pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice la cinci obiective de investiţii, 

respectiv “Mansardarea blocurilor de locuinţe din Târgu-Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 

16; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 21 – 23; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 25 – 27; Str. Păcii, nr. 72 şi Aleea 

Tâmplarilor, nr. 7” 

În baza prevederilor art. 18, din OUG nr. 18/2009, cu completările şi modificările ulterioare, 

privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe.  

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

locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si 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, 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 256 din 2 iunie 2009 şi H.C.L. nr. 8 din 28 ianuarie 

2010,  

În temeiul art.36, alin (1)şi (4), raportat la lit. a şi d şi ale art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(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 indicatorii tehnico-economici şi documentaţia tehnică pentru cinci 

obiective de investiţii, respectiv “Mansardarea blocurilor de locuinţe din Târgu-Mureş, B-dul 22 

Decembrie 1989, nr. 16; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 21 – 23; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 25 – 27; Str. 

Păcii, nr. 72 şi Aleea Tâmplarilor, nr. 7” din anexă, care face parte din prezenta hotărâre . 

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

Municipiului Tîrgu - Mureş, prin Direcţia Economică, Direcția Tehnică și Direcţia Şcoli - Serviciul 

Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari . 

 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, 

                                                                          dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 
 

 



 

 

Anexă  

 

1.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţii : 
“Mansardare bloc de locuinţe din Târgu-Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16”. 

1.1 Valoarea netă (INV), inclusiv TVA (mii lei) : 

Valoarea totală netă reprezintă 1.709,0095 mii lei, din care C+M reprezintă suma de 

1.239,288 mii lei 

 1 euro = 4,6589 lei (Conform curs BNR din 16.07.2018).  

1.2 Eşalonareainvestiţiei (INV/C+M) : 

An I –  1.438,319 mii lei / 1.239,288 mii lei (fără T.V.A.) 

 

1.3 Suprafaţă desfăşurată mansardă : 464,94 mp ; Se realizează 8  apartamente cu 

2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă totală de : 338,64 mp ; 

 

1.4 Durata de realizare (luni) : 

Durata totală de realizare a investiţiei este de 6 luni. 

 

2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţii : 
“Mansardare bloc de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 25 - 27”. 

2.1 Valoarea netă (INV), inclusiv TVA (mii lei) : 

Valoarea totală netă reprezintă 1.534,7538 mii lei, din care C+M reprezintă suma de 

1.326,8678 mii lei 

 1 euro = 4,6589 lei (Conform curs BNR din 16.07.2018).  

2.2 Eşalonareainvestiţiei (INV/C+M) : 

An I –  1.291,6674 mii lei / 1.115,015 mii lei (fără T.V.A.) 

 

2.3 Suprafaţă desfăşurată mansardă : 414,17 mp; Se realizează 6 apartamente cu 

2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă totală de : 306,36 mp ; 

2.4 Durata de realizare (luni) : 

Durata totală de realizare a investiţiei este de 6 luni. 

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţii : 
“Mansardare bloc de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 21 - 23”. 

3.1 Valoarea netă (INV), inclusiv TVA (mii lei) : 

Valoarea totală netă reprezintă 1.534,7538 mii lei, din care C+M reprezintă suma de 

1.326,8678 mii lei 

 1 euro = 4,6589 lei (Conform curs BNR din 16.07.2018).  



3.2 Eşalonareainvestiţiei (INV/C+M) : 

An I –  1.291,6674 mii lei / 1.115,015 mii lei (fără T.V.A.) 

 

3.3 Suprafaţă desfăşurată mansardă : 414,17 mp; Se realizează 6 apartamente cu 

2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă totală de : 306,36 mp ; 

3.4 Durata de realizare (luni) : 

Durata totală de realizare a investiţiei este de 6 luni. 

 

4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţii : 
“Mansardare bloc de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Păcii, nr. 72”. 

4.1 Valoarea netă (INV), inclusiv TVA (mii lei) : 

Valoarea totală netă reprezintă 987,5559 mii lei, din care C+M reprezintă suma de 

850,6108 mii lei 

 1 euro = 4,6589 lei (Conform curs BNR din 16.07.2018).  

4.2 Eşalonareainvestiţiei (INV/C+M) : 

An I –  831,1343 mii lei / 714,799 mii lei (fără T.V.A.) 

 

4.3 Suprafaţă desfăşurată mansardă : 266,47 mp; Se realizează 4 apartamente cu 

2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă totală de : 200,43 mp ; 

4.4 Durata de realizare (luni) : 

Durata totală de realizare a investiţiei este de 6 luni. 

 

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţii : 
“Mansardare bloc de locuinţe din Târgu-Mureş, Aleea Tâmplarilor, nr. 7”. 

5.1 Valoarea netă (INV), inclusiv TVA (mii lei) : 

Valoarea totală netă reprezintă 986,7579 mii lei, din care C+M reprezintă suma de 

849,8849 mii lei 

 1 euro = 4,6589 lei (Conform curs BNR din 16.07.2018).  

5.2 Eşalonareainvestiţiei (INV/C+M) : 

An I –  830,189 mii lei / 714,189 mii lei (fără T.V.A.) 

 

5.3 Suprafaţă desfăşurată mansardă : 263,49 mp; Se realizează 4 apartamente cu 

2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă totală de : 200,16 mp ; 

5.4 Durata de realizare (luni) : 

Durata totală de realizare a investiţiei este de 6 luni. 

 
 

 

 


