
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  323 

 

din  6 noiembrie  2018 
 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul  

“Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din 

 municipiul Tîrgu Mureş - LOT I” 

 

  

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 65860 din  06.11.2018 a Primarului municipiului 

Tîrgu-Mureş, prin Direcţia Proiecte cu Finanţare Internaţională, Resurse Umane, Relaţii cu 

Publicul şi Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională privind aprobarea cererii 

de finanţare şi a cheltuielilor aferente, şi văzând prevederile art. 19, lit. a) din OUG nr. 

18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe, precum şi 

Hotărârile de Consiliu Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 

tehnice pentru cele 6 blocuri de locuinţă incluse în cererea de finanţare aferentă proiectului de 

“Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul Tîrgu 

Mureş - LOT I”, în conformitate cu ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea  

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 

locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale,  

În temeiul art. 36, alin (4), raportat la lit. a şi d, ale art. 45 şi ale 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 cererea de finanţare pentru proiectul “Lucrări de creştere a eficienţei 

energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul Tîrgu Mureş - LOT I”, în cuantum de 

7.092.112,97 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 6.913441,37 lei şi valoarea 

totală neeligibilă de 178.671,60 lei.  

Art.2. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a 2.944.048,15 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.765.376,55 lei reprezentând cofinanţarea proiectului 

“Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul Tîrgu Mureş - 

LOT I”, 

Art.3. Se aprobă contribuţia la cheltuielile eligibile şi neeligibile a proiectului pentru 

Municipiul Tîrgu Mureş în valoare de 1.211.781,14 lei. 

Art.4. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în 

cuantum de 1.627.701,00 lei reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 



C+M+E
1
 corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, 

Art.5. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în 

cuantum de 104.566,13 lei reprezentând, după caz, 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E
2
 corespunzătoare apartamentelor 

cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau 

a autorităţilor şi instituţiilor publice 

Art.6. Se aprobă mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce 

revin Asociaţiei de proprietari conform HCL nr. 39 din 15 februarie 2018. 

 

Art.7. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Tîrgu Mureş a resurselor financiare 

pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea de finanţare, în 

condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, 

respectiv recuperării ulterioare a cotei-parţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din 

valoarea proiectului respectiv (cheltuieli eligibile şi neeligibile). 

 

            Art.8. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Proiecte cu 

Finanţare Internaţională, Resurse Umane, Relaţii cu publicul şi Logistică, Serviciul Juridic, 

Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari din cadrul Direcţia şcoli. 

 

Art. 9.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 C+M+E - reprezintă cheltuielile prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei. 
2 Idem 18 


