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 51020103 Autoritati executive

0.00536.00536.00
Servicii de audit aferente proiectului ” POCA-
Creșterea calității serviciilor publice, înbunătățirea
sistemului de management al calității-Tîrgu Mureș”

580101

1

0.003,374.003,374.00

Furnizare produse IT și licență pentru echipa de
management aferente proiectului ”POCA-Creșterea
calității serviciilor publice, înbunătățirea sistemului
de management al calității-Tîrgu Mureș”

580101

2

0.003,897.003,897.00

Servicii de informare , comunicare și publicitate
aferente proiectului ”POCA-Creșterea calității
serviciilor publice, înbunătățirea sistemului de
management al calității -Tîrgu Mureș”

580101

3

0.001,414.001,414.00

Furnizare bunuri -obiecte de inventar , materiale
consumabile pentru echipa de management aferente
proiectului ”POCA-Creșterea calității serviciilor
publice , îmbunătățirea sistemului de management al
calității -Tîrgu Mureș”

580101

4

0.0012,547.0012,547.00Cheltuieli salariale pentru echipa de management5801015

0.004,013.004,013.00

Servicii de consultanță și expertiză privind
introducerea sistemului de management al calității
ISO 9001:2015 aferente proiectului ”POCA-
Creșterea calității serviciilor pubice, înbunătățirea
sistemului de managemnt al calității-Tîrgu Mureș”

580101

6

0.003,169.003,169.00

Servicii de certificare ISO 9001:2015 aferente
proiectului POCA-Creșterea calității servciiilor
publice, înbunătățirea sistemului d emanagement al
calității-Tîrgu Mureș”

580101

7

0.0021,938.0021,938.00

Servicii pentu formare personal și organizare de
evenimente aferente proiectului ”POCA-Creșterea
calității serviciilor publice, înbunătățirea sistemului
de management al calității-Tîrgu Mureș”

580101

8

0.0050,888.0050,888.00580101Total

20,738.002,000.0022,738.00

Servicii de consultanță și expertiză privind
introducerea sistemului de management al calității
ISO 9001:2015 aferente proiectului ”POCA-
Creșterea calității serviciilor pubice, înbunătățirea
sistemului de managemnt al calității-Tîrgu Mureș”

580102

9

15,954.002,000.0017,954.00

Servicii de certificare ISO 9001:2015 aferente
proiectului POCA-Creșterea calității servciiilor
publice, înbunătățirea sistemului d emanagement al
calității-Tîrgu Mureș”

580102

10

114,313.0010,000.00124,313.00

Servicii pentu formare personal și organizare de
evenimente aferente proiectului ”POCA-Creșterea
calității serviciilor publice, înbunătățirea sistemului
de management al calității-Tîrgu Mureș”

580102

11

2,035.001,000.003,035.00
Servicii de audit aferente proiectului ” POCA-
Creșterea calității serviciilor publice, înbunătățirea
sistemului de management al calității-Tîrgu Mureș”

580102

12
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20,081.002,000.0022,081.00

Servicii de informare , comunicare și publicitate
aferente proiectului ”POCA-Creșterea calității
serviciilor publice, înbunătățirea sistemului de
management al calității -Tîrgu Mureș”

580102

13

0.008,011.008,011.00

Furnizare bunuri -obiecte de inventar , materiale
consumabile pentru echipa de management aferente
proiectului ”POCA-Creșterea calității serviciilor
publice , îmbunătățirea sistemului de management al
calității -Tîrgu Mureș”

580102

14

24,840.0047,453.0072,293.00Cheltuieli salariale pentru echipa de management58010215

0.0019,117.0019,117.00

Furnizare produse IT și licență pentru echipa de
management aferente proiectului ”POCA-Creșterea
calității serviciilor publice, înbunătățirea sistemului
de management al calității-Tîrgu Mureș”

580102

16

197,961.0091,581.00289,542.00580102Total

197,961.00142,469.00340,430.0051020103Total

 6502040201 Învatamânt secundar superior UAT

0.00120,000.00120,000.00
Scoala de Arte si Meserii modernizare si reabilitare
integrala ateliere - Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" -
D.A.L.I.

580101

17

0.00120,000.00120,000.00
Scoala de Arte si Meserii modernizare si reabilitare
integrala ateliere - Liceul Tehnologic "Gheorghe
Sincai"  - D.A.L.I.

580101

18

0.00120,000.00120,000.00
Scoala de Arte si Meserii modernizare si reabilitare
integrala ateliere - Liceul Tehnologic "Avram Iancu"
D.A.L.I.

580101

19

0.00120,000.00120,000.00
Scoala de Arte si Meserii modernizare si reabilitare
integrala ateliere - Liceul Tehnologic "Electromures"
- D.A.L.I.

580101

20

0.0054,145.0054,145.00

Servcii de consultanță pentru pregătirea și elaborarea
cererilor de finanțare și a tuturor studiilor necesare
întocmirii acestora pentru investițiile:”Extindere și
modernizare clădire pentru amenajare creșă str.
Apaductului nr.54-56” ”Scoala de Arte și Meserii
modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul
Tehnologic Gheorghe Șincai”, ”Amenajare grădiniță
și creșă în Cartierul Belvedere ”Școala de Arte și
Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere -
Liceul Tehnologic Avram Iancu ”-Program
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-
LOT IV

580101

21

0.00534,145.00534,145.00580101Total

0.00534,145.00534,145.006502040201Total

 6502040202 Invatamant secundar superior - Total scoli

471,869.00387,045.00858,914.00

Proiect: Ne place scoala SOS! Proiritatea de investitii
10i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatamintul
prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintregirea in educatie si formare

580101

22

471,869.00387,045.00858,914.00580101Total

2,673,922.002,193,255.004,867,177.00

Proiect: Ne place scoala SOS! Proiritatea de investitii
10i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatamintul
prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintregirea in educatie si formare

580102

23

2,673,922.002,193,255.004,867,177.00580102Total

3,145,791.002,580,300.005,726,091.006502040202Total
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 680211 Crese

0.00157,000.00157,000.00
Extindere si modernizare clădire pentru amenajare
creșă - str. Apaductului nr. 54 - 56

580101
24

0.00157,000.00157,000.00
Amenajare gradinita si cresa in Cartierul Belvedere -
PTE

580101
25

0.00314,000.00314,000.00580101Total

0.00314,000.00314,000.00680211Total

 68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale

0.00214,081.00214,081.00

AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE DIN
ZONELE LOCUINTE DE COMUNITĂȚI
DEFAVORIZATE-Servicii de consultanță pentru
elaborarea SDL și constituire GAL

580101

26

0.00214,081.00214,081.00580101Total

0.00214,081.00214,081.0068025050Total

 70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

0.00160,500.00160,500.00

Servicii de proiectare, Etapa II reabilitare termică
bloc de locuințe POR 2014-2020 Axa
3.1.A:Elaborare proiect tehnic,caiet de sarcini, detalii
de execuție și certificat de performanță energetică
pentru blocul reabilitat, pentru  15blocuri de locuințe
din municipiul Tîrgu- Mureș

580101

27

0.00149,800.00149,800.00

Servicii de proiectare, Etapa I reabilitare termică bloc
de locuințe POR 2014-2020 Axa 3.1.A:Elaborare
expertiză tehnică, audit energetic, documentația de
avizare a lucrărilor de intervenție și documentația
pentru obținerea de acorduri și avize, nota de
încadrare în standardele de cost, pentru 14 blocuri de
locuințe din municipiul Tîrgu- Mureș

580101

28

0.00149,800.00149,800.00

Servicii de proiectare, Etapa II reabilitare termică
bloc de locuințe POR 2014-2020 Axa
3.1.A:Elaborare proiect tehnic,caiet de sarcini, detalii
de execuție și certificat de performanță energetică
pentru blocul reabilitate, pentru  14 blocuri de
locuințe din municipiul Tîrgu- Mureș

580101

29

0.00150,000.00150,000.00

Servicii de proiectare, Etapa I reabilitare termică bloc
de locuințe POR 2014-2020 Axa 3.1.A:Elaborare
expertiză tehnică, audit energetic, documentația de
avizare a lucrărilor de intervenție și documentația
pentru obținerea de acorduri și avize, nota de
încadrare în standardele de cost, pentru 14 blocuri de
locuințe din municipiul Tîrgu- Mureș

580101

30

0.0095,200.0095,200.00

Servicii de consultanță pentru pregătirea și elaborarea
cererii de finanțare aferentă clădirilor rezidențiale,
pentru investiția :”Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș”-Axa prioritară 3.1A-Clădiri rezidențiale și
”Creșterea eficienței energetice în sistemele de
iluminat public în Municipiul Tîrgu Mureș”-Axa
prioritară 3.1 C-Iluminat public-Program Operațional
Regional 2014-2020-LOT I

580101

31

5,960,702.00150,000.006,110,702.00
Proiect 1 “Lucrări de creştere a eficienţei energetice
la clădiri rezidenţiale din municipiul Tîrgu Mureş”
LOT I

580101

32

5,067,476.0050,000.005,117,476.00
Proiect 2 “Lucrări de creştere a eficienţei energetice
la clădiri rezidenţiale din municipiul Tîrgu Mureş”
LOT II

580101

33

11,028,178.00905,300.0011,933,478.00580101Total

10,000,000.001,228,178.0011,228,178.00

LUCRARI DE CRESTERE A PERFORMANTEI
ENERGETICE LA 13 BLOCURI DE LOCUINTE
CU 846 APARTAMENTE, PRIN POR 2014-2020,
AXA 3.1 A

580102

34
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10,000,000.001,228,178.0011,228,178.00580102Total

21,028,178.002,133,478.0023,161,656.0070020301Total

 74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

0.0018,751.0018,751.00
Servicii de informare și publicitate pentru proiectul”
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș”

580101

35

1,658,014.001,658,014.003,316,028.00
Fazarea proiectului reabilitarea sitului poluat istoric
Iaza Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580101
36

0.0013,139.0013,139.00

Servicii de asistenta pentru managementul proiectului
și sprijin pentru UIP pentru proiectul ”Fazarea
proiectului reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal
30 ha-Tîrgu Mureș”

580101

37

1,658,014.001,689,904.003,347,918.00580101Total

9,361,084.009,361,084.0018,722,168.00
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș

580102
38

0.0029,030.0029,030.00

Servicii de asistenta pentru managementul proiectului
și sprijin pentru UIP pentru proiectul ”Fazarea
proiectului reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal
30 ha-Tîrgu Mureș”

580102

39

0.0041,432.0041,432.00
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul
"Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș"

580102

40

9,361,084.009,431,546.0018,792,630.00580102Total

2,093,629.0012,409,839.0014,503,468.00
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș

580103
41

0.0019.0019.00

Servicii de asistenta pentru managementul proiectului
și sprijin pentru UIP pentru proiectul ”Fazarea
proiectului reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal
30 ha-Tîrgu Mureș”

580103

42

0.0027.0027.00
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul
"Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș"

580103

43

2,093,629.0012,409,885.0014,503,514.00580103Total

13,112,727.0023,531,335.0036,644,062.0074020502Total

37,484,657.0029,449,808.0066,934,465.00Total
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