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ANEXA NR. 2/1

Credite de angajament
2018

Buget
2018

Denumire obiectivArticol
Nr.
crt.

 51020103 Autoritati executive

0.00573,570.00
Acord cadru reparatii imobile (zugraveli in incinta
primariei, schimbare pardoseli, schimbare usi si geamuri
profil pvc)

2002

1

0.00573,570.002002Total

0.00573,570.0051020103Total

 65020402 Învatamânt secundar superior

26,362,631.005,000,000.00

Acord cadru reparații imobile (reparatii curente, reparatii
instalatii sanitare si instalatii termice, circuite electrice,
tablouri de pamantare, mansardare Colegiul Nat. Al.
Papiu)

2002

2

26,362,631.005,000,000.002002Total

26,362,631.005,000,000.0065020402Total

 6702050301 Sera de flori

0.0020,000.00Acord cadru reparatii imobile (Reparatie sediu ASPVZ)20023

0.0020,000.002002Total

0.0020,000.006702050301Total

 6702050302 CASM

0.00300,000.00Reparatii bazine de imbaiere20024

0.0045,000.00Reparatii imprejmuire CASM20025

0.0010,000.00Foraj put apa freatica20026

0.00250,000.00
Reparatii bazin canotaj (canal de legatura) si baraj cu 2
corpuri (stavilar)

2002
7

0.0030,000.00Reparatii canalizare si camine de golire menajera20028

0.005,000.00Reparatii la mobilier vestiare20029

0.0010,000.00Reparatii la sistemul de ventilatie200210

0.0080,332.00
Lucrari de reparatii si zugravit exterior piscina inginer M.
Birău

2002
11

0.0020,000.00
Reparatii la sistemul de incalzire (turbosuflante) bazin
olimpic

2002
12

0.009,000.00Reparatii sistem de acces și sonorizare piscina M. Birău200213

0.0020,000.00
Reparatii BAZIN DIN POLIPROPILENA PENTRU
COPII

2002
14

0.0050,000.00Reparatii la vestiare si grupuri sanitare pentru public200215

0.0025,000.00
Reamenajare, reparatii mobilier zona vestiare bazinul
acoperit piscina ing. M. Birău

2002
16

0.0020,000.00
Automatizare poarta de acces in CASM (STATIE
FILTRARE)

2002
17

0.00164,420.00
Lucrari pentru parcul de joaca - achiziționare dale de
cauciuc

2002
18

0.001,038,752.002002Total

0.001,038,752.006702050302Total

 68020401 Camin spital

0.0062,000.00
Acord cadru reparatii imobile (inlocuit 20 usi baie,
reparatii paviment in 10 saloane, reparatii la instalatia
electrica, apa, canalizare si cladire)

2002

19

0.0062,000.002002Total

0.0062,000.0068020401Total

 68020601 Centrul de zi Rozmarin
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Credite de angajament
2018

Buget
2018

Denumire obiectivArticol
Nr.
crt.

0.0060,000.00
Lucrari de reparatii, amenajari si modernizare parcul de
joaca pentru copii

2002
20

0.0050,000.00
Acord cadru reparatii imobile (Reparatii si amenajari
interioare Centrul din str. Ludusului nr. 29)

2002
21

0.00110,000.002002Total

0.00110,000.0068020601Total

 680211 Crese

0.0020,000.00Reparat instalatii sanitare200222

0.0020,000.00Reparat instalatii electrice200223

0.00482,800.00

Acord cadru reparatii imobile (rep. calorifere cresa nr.
1,2,3, lucrari de zugravit cresa 1,2,3,4,5,6, inlocuire
conducta de apa cresa 1,4,5, schimbat usi interioare cresa
2,5, schimbat usi termopan, reconditionat gard si poarta
cresa 1 si 5))

2002

24

0.00522,800.002002Total

0.00522,800.00680211Total

 68021501 Ajutor social

0.0070,000.00Schimbat radiatoare si instalatia de incalzire centrala200225

0.00160,000.00
Acord cadru reparatii imobile (Reparatii interioare,
zugraveli, gresie/faianta, lambriu, schimbat usi, reparatii
acoperis)

2002

26

0.00230,000.002002Total

0.00230,000.0068021501Total

 68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale

0.00420,000.00
Dispeceratul Integrat de Urgenta -reparatii aparatura din
dotare

2002
27

400,000.00150,000.00

Acord cadru reparatii imobile (Reparatii si amenajari
interioare sediu DIU str. Koteles Samuel nr.33, sediu din
str. Gh Doja nr 9, reparatii si amenajari spatiu pentru
persoane cu handicap)

2002

28

400,000.00570,000.002002Total

400,000.00570,000.0068025050Total

 700206 Iluminat public si electrificari rurale

3,800,000.00600,000.00Întreținerea iluminatului public200229

1,800,000.00800,000.00Servicii energetice200230

3,200,000.001,200,000.00

Reabilitarea Iluminatului Public-implementare soluție
LED(mai puțin stâlpi și rețele de alimentare) pe străzi
deficitare luminotehnic(cartiere vechi de case, alei
pietonale, pasaje, pasaje, etc+sensuri giratorii sau
intersecții programate(incluzând stâlpi, alimentare și
canalizații FO)

2002

31

4,350,000.00750,000.00

Reabilitarea Iluminat Public pe tronsoane cu iluminat
public existent, de ex.Ș str. Călărașilor, zona Liviu
Rebreanu-Rodnei-Lăpușna, str. Decebal, zona B-dul
Cetății-N.Iorga-Revoluției-Vișeului, str.Târgului, Cuza -
Vodă, Poștei(executate simultan cu trecere în subteran
rețele aeriene de telecomunicații)-lucrări de executat în
colaborare cu S.C.Electrica S.A. și /sau coroborate cu
refacerea integrală a trotuarelor

2002

32

3,500,000.00500,000.00

ModERNIZARE SIstem pentru rețele de transmitere de
informații de ex.:zona Liviu rebreanu-Rodnei-Lăpușna,
zona B-dul Cetății-N.Iorga-Revoluției-Vișeului,
str.Gh.Doja(tronson între Budiului și T. Vladimirescu),
str.Târgului, Cuza-Vodă, Poștei(executate imultan cu
reabilitarea rețelelor de iluminat public)-lucrări de
executat în colaborare cu SC Electrica S.A. și /sau
coroborate cu refacere integrală a trotuarelor

2002

33

150,000.0030,000.00Lucrari de reparatii neprevazute si materialele aferente200234

16,800,000.003,880,000.002002Total

16,800,000.003,880,000.00700206Total
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Credite de angajament
2018

Buget
2018

Denumire obiectivArticol
Nr.
crt.

 70025001 Administratia gradinii ZOO

250,000.00250,000.00Reparații la pavilionul de maimuțe200235

50,000.0050,000.00Reaparții acoperiș la pavilionul de elefanți200236

50,000.0050,000.00Reparații acoperiș pavilion feline200237

200,000.00200,000.00Reparații pavilion feline200238

75,000.0075,000.00Reparații corp administrativ200239

200,000.00200,000.00Reamenajare alei200240

200,000.00200,000.00Reparații pavilion tropical200241

150,000.00150,000.00Reamenajare acvarii200242

50,000.0050,000.00Reamenajare platformă gunoi grajd200243

50,000.0050,000.00Refacere rețea de canalizare200244

150,000.00150,000.00Reparații și reamenajare pavilion reptile200245

125,000.00125,000.00Remenajare voliere păsări ornamentale200246

50,000.0050,000.00Refacere hidranți200247

125,000.00125,000.00Reparații grajd cabaline200248

110,000.00110,000.00Reparații grajd animale mici200249

100,000.00100,000.00Reapart și amenajat spațiu preparare hrană animale200250

1,935,000.001,935,000.002002Total

1,935,000.001,935,000.0070025001Total

 70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

89,000.0045,000.00Reaparații sisteme de control și supraveghere200251

260,000.00140,000.00Reparații și întreținere sisteme de irigații200252

580,000.00180,000.00Reparații sisteme de iluminat și forță200253

405,000.00235,000.00Reparații terenuri de sport și zone de agrement200254

30,000.0045,000.00Reparații mobilier200255

591,750.0091,750.00Reparații și întreținere parcuri de joacă200256

134,000.0040,000.00Reparații căsuțe200257

0.00150,000.00Drenuri și captări pentru apă pluvială200258

0.00320,000.00Reparații iluminat ambiental parc municipal200259

140,000.00140,000.00
Reparații tablouri electrice de distribuție pentru
alimentarea consumatorilor ocazionali

2002
60

0.0046,000.00Reaparații sonorizare și lumini200261

0.0060,000.00Reparații gradene200262

0.00160,650.00Refăcut prelată și utilități parcul municipal200263

0.008,000.00Reparatie CENTRALA TERMICA PE LEMNE200264

1,500,000.00500,000.00
ReparatiI, ASFALTARI, DRUMURI SI ALEI
PIETONALE

2002
65

1,677,000.00700,000.00

Acord cadru reparatii imobile (Reparatii corp C, Cimitir
Municipal, grupuri sociale, atelier si gard Vale Rece,
acoperis si interioare Cinema Arta, Cimitirul eroilor
Romani)

2002

66

5,406,750.002,861,400.002002Total

5,406,750.002,861,400.0070025002Total

 70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

0.001,200,000.00
Reparații și întreținere parcuri de joacă, odihnă și parcuri
pentru câinii de companie(achiziție în derulare)

2002
67

2,500,000.00500,000.00Reaparații si intretinere statui200268

6,570,000.00500,000.00
Montare și demontare ornamente pentru sărbătorile de
iarnă(contract nou)

2002
69

0.00978,904.00
Montare și demontare ornamente pentru sărbătorile de
iarnă(contract în derulare)

2002
70

9,070,000.003,178,904.002002Total

9,070,000.003,178,904.0070025003Total

 70025004 C.G.C.F.S.E.

0.00155,000.00
Acord cadru lucrari reparatii (reparatii si extindere adapost
de caini, constructii boxe)

2002
71
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Credite de angajament
2018

Buget
2018

Denumire obiectivArticol
Nr.
crt.

0.00155,000.002002Total

0.00155,000.0070025004Total

 70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

110,000.00100,000.00
Vopsitorie balustrade metalice, parapeți și balize din
beton(contract în derulare)

2002
72

240,000.00200,000.00
Lucrări de reparații acoperișuri la parcări acoperite
executate până în anul 2012(contract nou)

2002
73

0.00100,000.00Reparații panouri de afișaj200274

261,000.00250,000.00
Acord cadru reparatii imobile (Reparații clădiri și anexe la
sediul ADP-str. Kos Karoly nr.1 B)

2002
75

1,500,000.00400,000.00Lucrări de împrejmuire parcuri și terenuri de joacă200276

2,111,000.001,050,000.002002Total

2,111,000.001,050,000.0070025006Total

 8402030301 Strazi Directia Tehnica

150,000.00120,000.00Limitator de înaltime200277

0.0015,000,000.00
Lucrări de interventii si reparații stazi, trotuare, parcări și
lucrări edilitare în mun. Tg. Mureș (contract in derulare)

2002
78

110,000,000.0010,000,000.00
Lucrari de interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si
lucrari edilitare(apa-canal) in Mun. Tg-Mures

2002
79

150,000.00150,000.00Lucrari de reparatii P-TA TEATRULUI200280

0.00100,000.00Lucrari de urgente200281

500,000.00200,000.00
Reparatii curente la pasaj pietonal Bd. 1 Dec. 1918 (nr. 15
-49)

2002
82

0.00400,000.00Lucrari de sigilare suprafete asfalt cu substante speciale200283

120,000.00120,000.00
Acord cadru reparatii imobile (grilaje metalice pe langa
blocuri)

2002
84

110,920,000.0026,090,000.002002Total

110,920,000.0026,090,000.008402030301Total

 8402030302 Strazi ADP

2,896,090.001,000,000.00
Siguranța circulației (materiale și manoperă)(procedura de
achiziție în derulare)

2002
85

900,000.00300,000.00Lucrări de urgență la cămine și capace de canal stradale200286

0.0060,000.00
MoNtare parapeți metalici la canal de turbină Aleea
Carpați

2002
87

0.00200,000.00Lucrări decolmatare200288

300,000.00300,000.00Lucrări de badijonare pe străzile municipiului Tg.Mureș200289

35,000,000.005,000,000.00Reparații trotuare în municipiul Tg.Mureș200290

39,096,090.006,860,000.002002Total

39,096,090.006,860,000.008402030302Total

212,101,471.0054,137,426.00Total
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