
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  357 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul ,, Achiziționarea de 

autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului 

Tîrgu Mureș ”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției și a valorii 

totale a investiției 

 

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

 

Văzând expunerea de motive nr. 69.790 / 8.159 din 20.11.2018 iniţiată de 

Administrația Domeniului Public, privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 

proiectul ,, Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de 

călători al Municipiului Tîrgu Mureș ,, și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

investiției și a valorii totale a investiției 

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare,  

 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 Studiul de oportunitate, inclusiv Anexa 1- Descrierea investiţiei 

din Studiul de oportunitate pentru proiectul „Achiziționarea de autobuze ecologice care să 

deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”, proiect propus spre 

finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea 

Dezvoltării Urbane Durabile, Obiectiv Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 

municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

 

Art. 2 Se aprobă Anexa 2 - Indicatorii tehnico-economici ai investiției care vizează 

achiziționarea a unui număr de 38 autobuze hibrid, care să deservească transportul public de 

călători al Municipiului Tîrgu Mureș, astfel: 

 

 



 

 

Total număr autobuze hibrid propuse a se 

achiziționa prin proiect 

buc 38 

Preț estimativ / buc  vehicul (Lei cu TVA inclus) lei 2.721.768,00 

Preț estimativ / total 38 vehicule (Lei cu TVA 

inclus) 

lei 

 

103.427.184,00 

 

   

Art. 3 Se aproba Anexa 3 – Devizul general al obiectivului de investiții, 

reprezentând detalierea  tuturor cheltuielilor aferente proiectului, astfel: 

Valoarea totală estimată a proiectului este de   103.971.380,91 lei cu TVA inclus.  

 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Administrația Domeniului Public și Direcția 

Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică. 

 

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 
 


