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R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

                               H O T Ă R Â R E A     nr. 34        

            din   15 februarie  2018 

privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, 

pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-

Mureş, Str. Moldovei nr.12, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 

3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale” 

 

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

 Văzând Expunerea de motive nr. B1/24/4962A din 26.01.2018 prezentată prin Direcţia 

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

documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv 

anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul 

„Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. 

Moldovei nr.12, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 

Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. 

 În baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea 

performanţelor energetice la blocurile de locuinţe şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1061/2012 

pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Ghidului 

Solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 

Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. 

În temeiul art.36, alin (4), lit. a şi d şi ale art. 45 alin (1) 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, documentaţia tehnico-economică (faza PT) şi  indicatorii tehnico-

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, 

pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-

Mureş, Str. Moldovei nr.12, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 

3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu - Mureş, prin Direcţia Comunicare - Serviciul Proiecte cu 

Finanţare Internaţională, Direcţia Tehnică şi 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  

   Contrasemnează                                    Papuc Sergiu Vasile 

p. Secretarul Municipiului Târgu-Mureş ,  

       Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.  

          Cătană Dianora – Monica 
 

 

 

 


