
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 246 

din  29  iulie  2021  
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Achiziția de 

autobuze noi pentru transportul public în Municipiul Tîrgu Mureș” 

 

 

Consiliul local al  municipiului  Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare al Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 

52158/6219/19.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții Achiziția de autobuze noi pentru transportul public în Municipiul Tîrgu Mureș”; 

b) Raportul de specialitate nr. 53.176/23.07.2021 al Direcţiei economice şi Raportul de 

specialitate nr. 53.876/27.07.2021 al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică 

locală,   

        c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 16, alin. (1) și alin. (2) al Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale nr. 92/2007; 

 Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), a art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. 

a) și a art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Achiziția de 

autobuze noi pentru transportul public în Municipiul Tîrgu Mureș”. 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la nivelul valoric de 30.000.000 lei fără 

TVA, respectiv 35.700.000,00 lei cu TVA, conform valorii maxime la care se poate desemna un 

câștigător, ca urmare a analizării ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie si a Anexei I, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L.M. nr. 1 din 31 

ianuarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Autobuze noi în sistem leasing pe 3 ani”.  



 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția 

Economică.  

 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Direcției Economice; 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public. 

 

 

 
     Preşedinte de şedinţă 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                 

                                    Contrasemnează    

       Secretarul General al  Municipiului Târgu Mureş 

                                 Bâta Anca Voichiţa              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi „pentru”). 

 


