
 

                                                                                                                                                              

 

 

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. 312 

din 30 septembrie 2021 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 

211/26.11.2020 referitoare la aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului 

„Consolidarea capacității unităților de învățământ din Târgu Mureș în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020” 

 
 

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

Având în vedere: 

a)Referatul de aprobare 68.156 din data de 27.09.2021 iniţiat de  Primarul Municipiului 

Târgu Mureș prin Direcția D.P.F.I.R.U.R.P.L, Serviciul S.P.F.I., privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 211/26.11.2020 referitoare la aprobarea 

proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea capacității unităților de 

învățământ din Târgu Mureș în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2 2020”  

b)Avizul favorabil al Direcției economice și al Direcției Școli 

 

 În conformitate cu prevederile : 
a) Ordonanței de Urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice 

aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-

2, 

b) Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 

9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 

regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând 

incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivul 

Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, publicat pe site-ul 

www.mfe.gov.ro 

c) Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, 

Luând în considerare: 
art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

                                               

                                                     H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 

211/26.11.2020 referitoare la aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului 

„Consolidarea capacității unităților de învățământ din Târgu Mureș în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020” astfel: 

http://www.mfe.gov.ro/


1. Anexa 1 din Art.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 

211/26.11.2020 se modifică conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

2. Art. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 211/26.11.2020 

se modifică şi va avea următorul conținut: 

”Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității unităților de 

învățământ din Târgu Mureș în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul SARS-COV-2 2020”  în cuantum 19.897.433,79 lei inclusiv TVA.” 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș 

nr. 211/26.11.2020  rămân neschimbate. 

 

Art. III. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Proiecte cu Finanţare 

Internaţională, Resurse Umane, Relaţii cu Publicul şi Logistică,  Direcția Școli. 

 

  Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

  Art. V. Prezenta hotărâre se comunică la Direcția Proiecte cu Finanțare Internațional, 

Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Direcția Economică și Direcția Scoli. 

   

    

 

 
 

                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

                                     Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa  la HCL nr. ___________din data______________ 

 

 

 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Consolidarea capacității 

unităților de învățământ din Târgu Mureș în vederea gestionării situației de pandemie generată 

de virusul SARS-COV-2 2020” sunt: 

Indicatori fizici suplimentari: 

Indicatori fizici suplimentari 
Unitate de 

măsură 
Valoare țintă 

Mască Facială 3 pliuri / 3 straturi Tip 2R – adulti buc 2.442.780,00 

Mască Facială 3 pliur / 3 straturii Tip 2R – copii buc 902.328,00 

Halat unica folosinta  buc 47.642,00 

Dezinfectant suprafete de nivel mediu  l 57.371,00 

Dezinfectant pentru nebulizator l 107.345,00 

Dezinfectant maini l 161.499,00 

Termometru digital cu infrarosu buc 150,00 

Lampa Bactericida UV  buc 1.250,00 

Echipament automat de dezinfectie prin nebulizare buc 422,00 

Dispenser dezinfectant maini cu senzor buc 2.022,00 

 

 

Indicatori economici: 

Valoarea totala a investitiei, din care: 19.897.433,79 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli eligibile   19.840.313,79 lei inclusiv TVA 

Valoare ajutor financiar nerambursabil - 100% 19.840.313,79 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli neeligibile  57.120,00  lei inclusiv TVA 

 

 

Indicatori de realizare imediată: 

ID Indicator de realizare imediată 
Unitate de 

măsură 

Valoare 

țintă 

2S130 
Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei 

sanitare cauzate de SARS-CoV-2 
Nr. 45 

 

 


