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PROIECT 2017

Credit de angajamentBugetObiectivArticol
Nr.
crt.

 65020402 Învatamânt secundar superior

0.00130,500.00
PoCU Axa prioritară nr.6 Ed. si compet., Proiectul:
Scoala pentru toți- Colegiul Nat. AL. Papiu Ilarian

580101
1

120,000.0030,000.00

Servicii privind realizarea documentației tehnico-
economice (DALI, PT, DTAC) conform ghidului de
finanțare POR 2014-2020 pentru investitia Scoala de Arte
și Meserii - modernizare și reabilitare ateliere-Liceul
Tehnologic Avram Iancu

580101

2

64,800.0016,200.00

Servicii de consultanță pentru pregătirea și elaborarea
cererilor de finanțare și a tuturor studiilor necesare
întocmirii acestora pentru investiția Scoala de Arte si
Meserii modernizare si reabilitare integrala ateliere-Liceul
Tehnologic Gheorghe Sincai

580101

3

64,800.0016,200.00

-Servicii de consultantă pentru pregătirea și elaborarea
cererilor de finanțare și a tuturor studiilor necesare
întocmirii acestora pentru investiția Scoala de Arte si
Meserii modernizare si reabilitare integrala ateliere-Liceul
Tehnologic Ion Vlasiu

580101

4

64,800.0016,200.00

Servicii de consultanță pentru pregătirea și elaborarea
cererilor de finanțare și a tuturor studiilor necesare
întocmirii acestora pentru investiția Scoala de Arte si
Meserii modernizare si reabilitare integrala ateliere-Liceul
Tehnologic Avram Iancu

580101

5

64,800.0016,200.00

Servicii de consultanță pentru pregătirea și elaborarea
cererilor de finanțare și a tuturor studiilor necesare
întocmirii acestora pentru investiția Scoala de Arte și
Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul
Tehnologic Electromureș

580101

6

120,000.0030,000.00

Servicii privind realizarea documentației tehnico-
economice (DALI, PT, DTAC) conform ghidului de
finanțare POR 2014-2020 pentru investitia  Scoala de Arte
și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-
Liceul Tehnologic Electromureș

580101

7

120,000.0030,000.00

Servicii privind realizarea documentației tehnico-
economice (DALI, PT, DTAC) conform ghidului de
finanțare POR 2014-2020 pentru investiția Școala de Arte
și Meserii modernizare și reabilitare integrală atelier-
Liceul Tehnologic Gheorghe Sincai

580101

8

120,000.0030,000.00

Servicii privind realizarea documentației tehnico-
economice (DALI, PT, DTAC) conform ghidului de
finanțare POR 2014-2020 pentru investiția Școala de Arte
și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere -
Liceul Tehnologic Ion Vlasiu

580101

9

739,200.00315,300.00580101Total

739,200.00315,300.0065020402Total

 68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale

126,720.0031,680.00

PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ŞI
SUSŢINEREA EDUCAŢIEI-Servicii de consultanță
pentru pregătirea și elaborării cererii de finanțare aferente
promovării incluziunii sociale și susținerii aducației

580101

10
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57,600.0014,400.00

AMENAJAREA SPAŢIIlOR  PUBLICE DIN ZONELE
LOCUITE DE COMUNITĂŢI DEFAVORIZATE-
Servicii pentru realizarea documentașiei tehnico-
economice:proiectare și asistenșă tehnică, expertiză
tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic

580101

11

120,000.0030,000.00

AMENAJAREA SPAŢIIlOR  PUBLICE DIN ZONELE
LOCUITE DE COMUNITĂŢI DEFAVORIZATE-
Servicii de consultanță pentru pregătirea și elaborarea
cererii de finanțare aferente amenajării spațiilor publice
din zonele locuite de comunități defavorizate

580101

12

126,720.0031,680.00

AMENAJAREA SPAŢIIlOR  PUBLICE DIN ZONELE
LOCUITE DE COMUNITĂŢI DEFAVORIZATE-
Servicii de consultanță pentru elaborarea SDL și
constituire GAL

580101

13

431,040.00107,760.00580101Total

431,040.00107,760.0068025050Total

 70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

320,001.0080,001.00

CLĂDIRI REZIDENȚIALE Servicii pentru realizarea
documentației tehnico-economice: proiectare și asistență
tehnică, audit energetic, documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții, verifiarea tehnică a proiectului ,
elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor,
avizelor și autorizațiilor pentru reabilitarea termică a
blocurilor de locuințe

580101

14

166,721.0041,681.00

CLĂDIRI PUBLICE Servicii pentru realizarea
documentaţiei tehnico-economice: proiectare și asistență
tehnică , expertiză tehnică, audit energetic, documentaţie
de avizare a lucrărilor de intervenţii,   verificarea tehnică a
proiectului, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului
de investiţie pentru reabilitarea termică a clădirilor publice
aparținătoare Municipiului Tîrgu Mureș

580101

15

126,720.0031,680.00
CLĂDIRI REZIDENȚIALE  -Servicii de consultanță
pentru pregătirea și elaborarea cererii de finanțare aferente
clădirilor rezidențiale

580101

16

126,720.0031,680.00
CLĂDIRI PUBLICE Servicii de consultanţă pentru
pregătirea și elaborarea cererii de finantare aferente
clădirilor publice

580101

17

740,162.00185,042.00580101Total

740,162.00185,042.0070020301Total

 700206 Iluminat public si electrificari rurale

166,721.0041,681.00
INVESTIȚII ÎN ILUMINATUL PUBLIC Servicii pentru
realizarea documentaţiei tehnico-economice: proiectare și
asistență tehnică ,expertiză tehnică, audit energetic

580101

18

126,720.0031,680.00
INVESTIȚII ÎN ILUMINATUL PUBLIC Servicii de
consultanță pentru pregătirea și elaborarea cererii de
finanțare aferente iluminatului public

580101

19

293,441.0073,361.00580101Total

293,441.0073,361.00700206Total

 740203 Reducerea şi controlul poluării

155,201.0038,801.00

PROIECTE DE MEDIU Servicii penru realizarea
documentației tehnic-economice:proiectare și asistenșă
tehnică, expertiză tehnică, studiu topografic, studiu
geotehnic, documentașie de avizare a lucrărilor de
intervenții, studiu de fezabilitate, verificarea tehnică a
proiectului, elaborarea documentațiilor necesare obținerii
acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului
d einvestiție

580101

20

115,200.0028,800.00
PROIECTE DE MEDIU-Servicii de consultanță pentru
pregătirea și elaborarea cererii de finanțare eferente
proiectului de mediu

580101

21

270,401.0067,601.00580101Total
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270,401.0067,601.00740203Total

 74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

5,100,000.002,196,945.00Proiect Iaz Batal56010122

5,100,000.002,196,945.00560101Total

20,000,000.00407,368.00Proiect Iaz Batal56010223

20,000,000.00407,368.00560102Total

6,500,000.00406,946.00Proiect Iaz Batal56010324

6,500,000.00406,946.00560103Total

31,600,000.003,011,259.0074020502Total

 80020110 Programe de dezvoltare regionala  si sociala

0.0059,880.00Strategia integrată de dezvoltare urbană58010125

0.00132,000.00Planul de mobilitate durabilă58010126

0.00120,000.00
Intocmire Raport de mediu- taxe avize mediu pentru
Strategia integrata de dezvoltare urbana Tîrgu Mureș

580101
27

0.00120,000.00
Intocmire Raport de mediu si taxe avize mediu pentru Plan
de mobilitate durabila Tîrgu Mureș

580101
28

0.00431,880.00580101Total

0.00431,880.0080020110Total

 8402030301 Strazi Directia Tehnica

856,400.00214,101.00

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE
TRANSPORT RUTIER-Servicii de proiectare și asistență
tehnică , expertiză tehnică, studiu topografic, studiu
geotehnic, documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii, studiu de fezabilitate,  verificarea tehnică a
proiectului, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului
de investiţie, alte studii necesare

580101

29

1,200,000.00300,000.00

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE
TRNASPORT RUTIER Servicii de consultanţă pentru
pregătire și elaborare  cereri  de finanţare aferente
modernizării infrastructurii de transport rutier

580101

30

2,056,400.00514,101.00580101Total

2,056,400.00514,101.008402030301Total

36,130,644.004,706,304.00Total
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