
   

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 23 

  din  30  ianuarie   2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare strada  8 Martie” 

 

  

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Văzând expunerea de motive nr. 1123/22/DT din 09.01.2018, iniţiată de Viceprimarul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiţii „Modernizare strada 8 Martie”, 

 În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art.45, 

alin.(1), art.115 alin. (1)  lit. „b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.2, alin.(1) lit. „a”, art.2, alin.(2),  art.5,  

 
H o t ă r ă ş t e : 

 
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

,,Modernizare strada 8 Martie” ( DALI), după cum urmează: 

Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 8.174.557,43   lei 

                                                    din care             

                   C+M (inclusiv TVA) = 6.013.566.81 lei 

 

Capacităţi (în unităţi fizice):  

- Lungime totală                     =    1.450 m. 

- Suprafaţa carosabilă             =  10.815 mp. 

- Suprafaţa trotuare                =     5.162 mp. 

- Suprafaţa piste de ciclişti     =     3.300 mp.  

-    Lungime borduri stradale    =     2.445 ml. 

- Lungime elemente de rampă=       535 ml. 

- Lungime borduri trotuare     =    5.735 ml.  

 

 Art.  2. Obiectivul de investiţii se va realiza din fonduri bugetare şi/sau fonduri 

nerambursabile.  

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică. 

 Art. 4. 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 

                                  Papuc Sergiu Vasile 

                     Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

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

                   Cătană Dianora-Monica 


