
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 221 

 

din 26 iulie 2018 

 
Privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat 

şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale - 

PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”- cu o lungime 

aproximativă 12 m 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 44476 din 25.07.2018 iniţiată de Administraţia 

Domeniului Public privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor 

tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de 

parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale - PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”- cu o 

lungime aproximativă 12 m, 

În baza prevederilor OUG  nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a 

absorbției fondurilor europene; Ghidului de finanțare POR 2014-2010, Prioritatea de Investitii 4e 

- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, 

în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 

măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de 

carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă, 

În baza prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 

93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 
dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;  Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 



În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” 

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art 1. Se aprobă participarea UAT TÎRGU MURES , ca partener în cadrul proiectului 

„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii 

finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, 

Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.  

 

Art 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT TÎRGU MURES, partener, în 

vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport 

public –autobuze electrice” conform Anexei 1. 

 

Art 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 
publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

lider de parteneriat şi UAT TÎRGU MURES,  în vederea realizării în comun a achiziţiei de 

mijloace de transport public - autobuze electrice, staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice şi 

echipamente/sisteme de transport inteligente (după caz), în cadrul proiectului „Achiziție de 

mijloace de transport public –autobuze electrice” conform Anexei 2.  

 

Art 4. Se aprobă achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT TÎRGU MURES , a unui 

număr de: 32 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 12 metri și echipamentele aferente / 

sisteme de transport inteligente (după caz), 10 stații de încărcare rapidă  și  32 stații de încărcare lentă . 

 

Art 5. Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de 

reîncărcare, a echipamentelor/sistemelor de transport inteligente (după caz), solicitate la finanţare, 

şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT TÎRGU MURES , în cadrul proiectului 

„Achiziție de mijloace de transport public autobuze electrice”, în cuantum de 111.824.122,87 lei 

inclusiv TVA, conform Anexa 3. 

 

Art 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT  TÎRGU MURES reprezentând 

contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, 

în cuantum de 2.236.482,46  lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de 

transport public –autobuze electrice”.  

 

Art 7. Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor 

aferente UAT TÎRGU MURES în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –

autobuze electrice”.  

 

Art 8. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata 

implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –

autobuze electrice”, pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a 

activităţilor complementare acestora. 

 

Art 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor 

aferente UAT TÎRGU MUREȘ în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –

autobuze electrice”, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile 

europene şi structurale de investiţii. 

 



Art 10. Se împuternicește primar dr. Dorin Florea, în calitate de reprezentant legal al UAT 

TÎRGU MURES,  să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea 

în comun a unei achiziții publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi UAT TÎRGU MURES. 

 

Art. 11. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public și 
Direcția Comunicare Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane. 

 

Art. 12. 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 privind 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 

 



 


