PROIECT 2021

Instituția: Municipiul Târgu Mureș

ANEXA NR. 2/3

Proiecte din fonduri externe nerambursabile

Nr.
crt.

Articol

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv

51020103 Autoritati executive
1
Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
(manager proiect, responsabil financiar, responsabil
achizitii publice, asistent manager) aferent proiectului
580201
" Planificare strategica si masuri de simplificare
pentru cetateni la nivelul Municipiului Târgu
Mures"
2
Cheltuieli salariale cu personalul implicat in
implementarea proiectului (in derularea activ., altele
580201
decat management de proiect) aferente proiectului "
Planificare strategica si masuri de simplificare pentru
cetateni la nivelul Municipiului Târgu Mures"
3
Achizitie servicii actualizare PMUD aferente
proiectului " Planificare strategica si masuri de
580201
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Târgu Mures"
4
Achizitie servicii elaborare Strategia Smart City
aferente proiectului" Planificare strategica si masuri
580201
de simplificare pentru cetateni la nivelul
Municipiului Târgu Mures"
5
Achizitie servicii instruire" Planificare strategica si
580201
masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul
Municipiului Târgu Mures”
6
Achizitie servicii realizare Analiza de business
aferente proiectului " Planificare strategica si masuri
580201
de simplificare pentru cetateni la nivelul
Municipiului Târgu Mures"
7
Achizitie servicii de retro-digitalizare aferente
proiectului " Planificare strategica si masuri de
580201
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Târgu Mures"
8
Achzitie de active fixe necorporale si servicii
aferente instalarii, configurarii si personalizarii in
vederea realizarii sistemului info portal si de
580201
gestiune electronica a documentelor aferente
proiectului" Planificare strategica si masuri de
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Tg-Mures"
9
Achizitie servicii organizare evenimente aferente
proiectului " Planificare strategica si masuri de
580201
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Târgu Mures"
10
Achizitie materiale de promovare si publicitate
aferente proiectului " Planificare strategica si masuri
580201
de simplificare pt cetateni la niv. Mun. Tg-Mures"
11
Achizitie servicii actualizare SIDU aferente
proiectului " Planificare strategica si masuri de
580201
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Târgu Mures"
Total 580201
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

46,000.00

23,000.00

23,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

36,000.00

11,000.00

25,000.00

55,000.00

17,000.00

38,000.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

13,000.00

13,000.00

0.00

150,000.00

45,000.00

105,000.00

230,000.00

69,000.00

161,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

46,000.00

23,000.00

23,000.00

606,000.00

215,000.00

391,000.00

Nr.
crt.

Articol

Denumire obiectiv

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

12

Achizitie servicii de retro-digitalizare aferente
proiectului " Planificare strategica si masuri de
580202
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Târgu Mures"
13
Achzitie de active fixe necorporale si servicii
aferente instalarii, configurarii si personalizarii in
vederea realizarii sistemului info portal si de
580202
gestiune electronica a documentelor aferente
proiectului" Planificare strategica si masuri de
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Tg-Mures"
14
Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
(manager proiect, responsabil financiar, responsabil
achizitii publice, asistent manager) aferent proiectului
" Planificare strategica si masuri de simplificare
Achzitie de active fixe necorporale si servicii
580202
aferente instalarii, configurarii si personalizarii in
vederea realizarii sistemului info portal si de
gestiune electronica a documentelor aferente
proiectului" Planificare strategica si masuri de
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Tg-Mures""
15
Cheltuieli salariale cu perosnalul implicat in
implementarea proiectului (in derularea activ., altele
decat management de proiect) aferente proiectului "
Planificare strategica si masuri de simplificare
Achzitie de active fixe necorporale si servicii
580202
aferente instalarii, configurarii si personalizarii in
vederea realizarii sistemului info portal si de
gestiune electronica a documentelor aferente
proiectului" Planificare strategica si masuri de
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Tg-Mures""
16
Achizitie materiale de promovare si publicitate
aferente proiectului " Planificare strategica si masuri
580202
de simplificare pentru cetateni la nivelul
Municipiului Târgu Mures"
17
Achizitie servicii actualizare SIDU aferente
proiectului " Planificare strategica si masuri de
580202
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Târgu Mures"
18
Achizitie servicii actualizare PMUD aferente
proiectului " Planificare strategica si masuri de
580202
simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului
Târgu Mures"
19
Achizitie servicii elaborare Strategia Smart City
aferente proiectului" Planificare strategica si masuri
580202
de simplificare pentru cetateni la nivelul
Municipiului Târgu Mures"
20
Achizitie servicii instruire" Planificare strategica si
masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul
580202
Municipiului Târgu Mures"
21
Achizitie servicii realizare Analiza de business
aferente proiectului " Planificare strategica si masuri
580202
de simplificare pentru cetateni la nivelul
Municipiului Târgu Mures"
22
Achizitie servicii organizare evenimente aferente
580202
proiectului " Planificare strategica si masuri de
simplificare pt cetateni la niv. Mun. Tg-Mures"
Total 580202
Total 51020103
6502040201 Învatamânt secundar superior UAT
2/22

850,000.00

255,000.00

595,000.00

1,304,000.00

391,000.00

913,000.00

258,000.00

129,000.00

129,000.00

114,000.00

57,000.00

57,000.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

254,000.00

127,000.00

127,000.00

203,000.00

61,000.00

142,000.00

305,000.00

92,000.00

213,000.00

33,000.00

10,000.00

23,000.00

71,000.00

71,000.00

0.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

3,404,000.00
4,010,000.00

1,197,000.00
1,412,000.00

2,207,000.00
2,598,000.00

Nr.
crt.

Articol

23
580101
24
580101
25
580101
26
580101
27
580101
28
580101
29
580101
30
580101
31
580101
32
580101
33
580101
34
580101
35
580101
36
580101
37
580101

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Dotari aferente proiectului "Școala de Arte și
Meserii modernizare și reabilitare integrală, ateliereLiceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie aferent proiectului "Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
Cheltuieli diverse și neprevăzute aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de asistență tehnică aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Furnizare dotari pentru scoala gimnaziala aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de realizare documentatie tehnica faza SF
aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și
mansardare -Școala Gimnazială “ Friedrich
Schiller”din Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de audit energetic aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de proiectare, faza Proiect Tehnic aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de verificare a proiectului tehnic aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Comisioane,cote,taxe,costul creditului aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Achizitie lucrari reabilitare, consolidare si
mansardare scoala gimnaziala aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de consultanta in managementul investitiei
aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și
mansardare- Școala Gimnazială “ Friedrich
Schiller”din Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de auditare a proiectului aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de dirigentie de santier aferente
proiectului„Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de consultanță în desfasurarea procedurilor
de achiziții aferente proiectului„Reabilitare,
consolidare și mansardare -Școala Gimnazială “
Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu - Mureș
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

46,000.00

14,000.00

32,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

156,000.00

47,000.00

109,000.00

12,000.00

4,000.00

8,000.00

122,000.00

37,000.00

85,000.00

21,000.00

21,000.00

0.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

31,000.00

31,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

13,000.00

11,000.00

2,000.00

1,453,000.00

436,000.00

1,017,000.00

13,000.00

4,000.00

9,000.00

7,000.00

2,000.00

5,000.00

12,000.00

4,000.00

8,000.00

24,000.00

24,000.00

0.00

Nr.
crt.

Articol

38
580101
39
580101
40
580101
41
580101
42
580101
43
580101
44
580101
45
580101

46
580102
47
580102
48
580102
49
580102
50
580102
51
580102
52
580102

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Servicii de audit financiar aferent proiectului"Școala
de Arte și Meserii modernizare și reabilitare
integrală, ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe
Șincai"
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrari
aferente proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în
cartierul Belvedere"
Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferent
proiectului "Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Servicii de supervizare aferent proiectului"Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Total 580101
Dotari aferent proiectului "Școala de Arte și Meserii
modernizare și reabilitare integrală, ateliere-Liceul
Tehnologic Gheorghe Șincai"
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie aferent proiectului "Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
Cheltuieli diverse și neprevăzute aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de asistență tehnică aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de audit energetic aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Furnizare dotari pentru scoala gimnaziala aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de consultanță în desfasurarea procedurilor
de achiziții aferente proiectului„Reabilitare,
consolidare și mansardare -Scoala Gimnazială “
Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu - Mureș
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

3,000.00

1,000.00

2,000.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

807,000.00

242,000.00

565,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

550,000.00

165,000.00

385,000.00

4,000.00

1,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,296,000.00

1,059,000.00

2,237,000.00

255,000.00

77,000.00

178,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

882,000.00

265,000.00

617,000.00

64,000.00

19,000.00

45,000.00

3,000.00

1,000.00

2,000.00

687,000.00

206,000.00

481,000.00

132,000.00

132,000.00

0.00

Nr.
crt.

Articol

53
580102
54
580102
55
580102
56
580102
57
580102
58
580102
59
580102
60
580102
61
580102
62
580102
63
580102
64
580102
65
580102
66
580102
67
580102

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Scoala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de realizare documentatie tehnica faza SF
aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și
mansardare -Școala Gimnazială “ Friedrich
Schiller”din Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de verificare a proiectului tehnic aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de proiectare, faza Proiect Tehnic aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Achizitie lucrari reabilitare, consolidare si
mansardare scoala gimnaziala aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de consultanta in managementul investitiei
aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și
mansardare -Școala Gimnazială “ Friedrich
Schiller”din Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de auditare a proiectului aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Servicii de supervizare aferent proiectului"Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferent
proiectului "Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrari
aferente proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în
cartierul Belvedere"
Servicii de audit financiar aferent proiectului"Școala
de Arte și Meserii modernizare și reabilitare
integrală, ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe
Șincai"
Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

12,000.00

4,000.00

8,000.00

115,000.00

115,000.00

0.00

26,000.00

8,000.00

18,000.00

176,000.00

176,000.00

0.00

8,230,000.00

2,469,000.00

5,761,000.00

67,000.00

20,000.00

47,000.00

35,000.00

11,000.00

24,000.00

64,000.00

19,000.00

45,000.00

5,000.00

2,000.00

3,000.00

20,000.00

6,000.00

14,000.00

3,115,000.00

935,000.00

2,180,000.00

30,000.00

9,000.00

21,000.00

4,569,000.00

1,371,000.00

3,198,000.00

9,000.00

3,000.00

6,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

Nr.
crt.

Articol

68
580102

69

580103

70
580103
71
580103
72
580103
73
580103
74
580103
75
580103
76
580103
77
580103
78
580103
79
580103
80
580103
81
580103
82
580103
83
580103

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Comisioane, cote , taxe ,costul creditului aferente
proiectuui „Reabilitare, consolidare și mansardare Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller”din
Municipiul Tîrgu - Mureș
Total 580102
Dotari aferente proiectului "Amenajare grădiniţă şi
creşă în cartierul Belvedere"
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie aferente proiectului
"Amenajare grădiniţă şi creşă în cartierul Belvedere"
Dotari aferente proiectului "Școala de Arte și
Meserii modernizare și reabilitare integrală, ateliereLiceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie aferent proiectului "Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
Achizitie lucrari reabilitare, consolidare si
mansardare scoala gimnaziala aferente proiectului
„Reabilitare, consolidare și mansardare -Școala
Gimnazială “ Friedrich Schiller”din Municipiul Tîrgu
- Mureș
Servicii de consultanță în pregătirea proiectului
aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și
mansardare -Școala Gimnazială “ Friedrich
Schiller”din Municipiul Tîrgu - Mureș
Servicii de audit financiar aferent proiectului"Școala
de Arte și Meserii modernizare și reabilitare
integrală, ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe
Șincai"
Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Comisioane, cote, taxe, avize,costul creditului
aferente proiectului "Școala de Arte și Meserii
modernizare și reabilitare integrală, ateliere-Liceul
Tehnologic Gheorghe Șincai"
Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"
Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferent
proiectului "Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"
Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"
Servicii de supervizare aferent proiectului"Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

70,000.00

63,000.00

7,000.00

18,588,000.00

5,933,000.00

12,655,000.00

887,000.00

66,000.00

821,000.00

23,000.00

23,000.00

0.00

916,000.00

25,000.00

891,000.00

26,000.00

26,000.00

0.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

78,000.00

78,000.00

0.00

27,000.00

8,000.00

19,000.00

54,000.00

54,000.00

0.00

16,000.00

5,000.00

11,000.00

94,000.00

84,000.00

10,000.00

22,000.00

7,000.00

15,000.00

107,000.00

32,000.00

75,000.00

6,679,000.00

100,000.00

6,579,000.00

156,000.00

47,000.00

109,000.00

69,000.00

21,000.00

48,000.00

Nr.
crt.

Articol

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv

Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

84

Servicii de supervizare aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"
85
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrari
580103
aferente proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în
cartierul Belvedere"
86 580103
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
87
Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferent
580103
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"
88
Servicii de audit financiar aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
580103
Belvedere"
89
Educație în realitatea augmentată în Municipiul
580103
Târgu Mureș
Total 580103
Total 6502040201
6502040202 Invatamant secundar superior - Total scoli
90
Proiect: Ne place scoala SOS! Proiritatea de investitii
10i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatamintul
580201
prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintregirea in educatie si formare
Total 580201
91
Proiect: Ne place scoala SOS! Proiritatea de investitii
10i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatamintul
580202
prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintregirea in educatie si formare
Total 580202
Total 6502040202
680211 Crese
92
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru
580101
proiectul "Extindere si modernizare cladire pentru
amenajare cresa str. Apaductului nr. 54-56"
Total 580101
93
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
580102
proiectul ,,Extindere și modernizare clădire pentru
amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-56"
Total 580102
94 580103
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
95
Servicii de audit financiar pentru proiectul,,
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
580103
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,
96
Dotări pentru proiectul ,, Extindere și modernizare
clădire pentru amenajare creșă str. Apaductului nr. 54
580103
-56,,
97
Servicii de verificare a proiectului tehnic aferente
proiectului ,, Extindere și modernizare clădire pentru
580103
amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-56,,
98
Servicii de management de proiect pentru proiectul,,
580103
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,
99
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
580103
proiectul ,,Extindere și modernizare clădire pentru
amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-56"
580103
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182,000.00

55,000.00

127,000.00

9,244,000.00

200,000.00

9,044,000.00

120,000.00

108,000.00

12,000.00

155,000.00

155,000.00

0.00

40,000.00

12,000.00

28,000.00

102,710,000.00

1,025,000.00

101,685,000.00

121,611,000.00
143,495,000.00

2,133,000.00
9,125,000.00

119,478,000.00
134,370,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00
1,500,000.00

1,400,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

429,000.00

129,000.00

300,000.00

429,000.00

129,000.00

300,000.00

2,422,000.00

727,000.00

1,695,000.00

2,422,000.00
89,000.00

727,000.00
80,000.00

1,695,000.00

34,000.00

15,000.00

19,000.00

632,000.00

25,000.00

607,000.00

21,000.00

21,000.00

0.00

150,000.00

45,000.00

105,000.00

8,010,000.00

200,000.00

7,810,000.00

9,000.00

Nr.
crt.

Articol

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv

Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

100

Servicii de informare-publicitate pentru proiectul,,
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,
101
Servicii de consultanta în vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica pentru proiectul,,
580103
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,
102
Servicii de supervizare lucrari pentru proiectul,,
580103
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,
Total 580103
Total 680211
70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte
103
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
580101
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I"
104
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580101
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "
105
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
580101
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "
106
Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
580101
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș LOT II "
107
Servicii de audit financiar aferente proiectului
580101
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "
108
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
580101
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "
109
Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580101
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "
110
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580101
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "
111
Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580101
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "
112
Servicii de consultanta pentru organizarea
procedurilor de achizitii aferente proiectului „Lucrări
580101
de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "
113
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
580101
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "
114
Servicii de audit financiar aferente proiectului
580101
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "
115
Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
580101
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș LOT I"
Total 580101
580103
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6,000.00

2,000.00

4,000.00

155,000.00

155,000.00

0.00

53,000.00

16,000.00

37,000.00

9,150,000.00
12,001,000.00

559,000.00
1,415,000.00

8,591,000.00
10,586,000.00

2,962,000.00

2,962,000.00

0.00

21,000.00

21,000.00

0.00

249,000.00

249,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

13,000.00

13,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

38,000.00

38,000.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

3,388,000.00

3,388,000.00

0.00

Nr.
crt.

Articol

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv

Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

116

Servicii de audit financiar aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "
117
Servicii de consultanta pentru organizarea
procedurilor de achizitii aferente proiectului „Lucrări
580102
de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "
118
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580102
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "
119
Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580102
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "
120
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
580102
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "
121
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
580102
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I"
122
Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
580102
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș LOT II "
123
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580102
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "
124
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
580102
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "
125
Servicii de audit financiar aferente proiectului
580102
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "
126
Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
580102
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "
127
Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
580102
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș LOT I"
128
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
580102
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "
Total 580102
129
Servicii de audit financiar aferente proiectului
580103
"Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Târgu Mureș-Lot I ”
130
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
580103
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I"
131
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
580103
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II"
Total 580103
Total 70020301
70025007 Serviciu investitii
580102
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16,000.00

16,000.00

0.00

19,000.00

19,000.00

0.00

22,000.00

22,000.00

0.00

14,000.00

14,000.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

3,083,000.00

3,083,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

259,000.00

259,000.00

0.00

3,527,000.00

3,527,000.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

2,481,000.00

2,481,000.00

0.00

86,000.00

86,000.00

0.00

2,568,700.00
9,483,700.00

2,568,700.00
9,483,700.00

0.00
0.00

Nr.
crt.

Articol

132
580101
133
580101
134
580101
135
580101
136
580101
137
580101
138
580101
139
580101
140
580101
141
580101
142
580101
143
580101

144
580101
145
580101

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Achizitie comisioane, cote pentru proiectul
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Servicii de publicitate si informare a proiectului ,,
Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achizitia de servicii de consultanta pentru
management de proiect ,, Reconversia funcțională
și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe
abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului
Târgu Mureș,,
Achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări
de construcție pentru proiectul ,, Reconversia
funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul
Municipiului Târgu Mureș,,
Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic
aferente proiectului "Sistem de management al
traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de informare, publicitate, promovare in
cadrul proiectului aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Achiziție servicii verificare PT aferente proiectului: ,,
Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achizitie servicii de dirigentie de santier pentru
proiectul ,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea
unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate
din interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achizitia serviciilor de audit financiar al proiectului
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Servicii de proiectare pentru elaborarea Proiectului
Tehnic, detalii de executie, documentatii aferente
DTAC si asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului "Sistem de management al
traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de consultanta pentru elaborarea procedurilor
de achizițe publică aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de consultanta în vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Achizitia de servicii de consultanta pentru
organizarea procedurilor de achizitii aferente
proiectului ,, Reconversia funcțională și/sau
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și
neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Servicii de proiectare si executie lucrari de
constructie pentru proiectul „Reamenajarea spațiilor
urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit
marginalizate, în vederea creării de facilități destinate
utilizării publice în zone marginalizate din municipiul
Tîrgu Mureș”
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

15,000.00

13,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

24,000.00

7,000.00

17,000.00

2,072,000.00

622,000.00

1,450,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

10,000.00

3,000.00

7,000.00

7,000.00

2,000.00

5,000.00

164,000.00

164,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

762,000.00

229,000.00

533,000.00

Nr.
crt.

Articol

146
580101
147
580101
148
580101
149
580101
150
580101
151
580101
152

580101

153
580101
154
580101
155
580101
156
580101
157
580101
158
580101
159
580101

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe , avize pentru
proiectul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de audit financiar al proiectului aferente
proiectului "Sistem de management al traficului in
Municipiul Tirgu Mures"
Achizitia lucrarilor de instalatii si a bunurilor care fac
obiectul investitiei aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de consultanta pentru managementul
proiectului aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de verificare PT pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
"Sistem de management al traficului in Municipiul
Tirgu Mures"
Cote ,taxe, avize aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Serviciii de certificare a eficienței energetice pentru
proiectul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de audit financiar pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de management de proiect pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de publicitate si informare pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Achiziția de dotări pentru proiectul „Reamenajarea
spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele
de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități
destinate utilizării publice în zone marginalizate din
municipiul Tîrgu Mureș”
Achizitie de servicii de audit financiar aferente
proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe coridorul
deservit de transportul public local pe zona Vest Centru a Municipiului Tirgu Mures"
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

7,000.00

7,000.00

0.00

8,000.00

3,000.00

5,000.00

3,523,000.00

1,057,000.00

2,466,000.00

23,000.00

7,000.00

16,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

22,000.00

7,000.00

15,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

9,000.00

3,000.00

6,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

23,000.00

7,000.00

16,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

76,000.00

23,000.00

53,000.00

7,000.00

2,000.00

5,000.00

Nr.
crt.

Articol

160
580101
161
580101
162
580101
163
580101
164
580101

165
580101
166
580101
167
580101
168
580101

169

580102

170
580102
171
580102
172
580102
173
580102

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Achizitie servicii de consultanta in vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
"Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de
transportul public local pe zona Vest - Centru a
Municipiului Tirgu Mures"
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea
proiectantului pentru proiectul "Reamenajarea
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Achizitie servicii de management de proiect aferente
proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe coridorul
deservit de transportul public local pe zona Vest Centru a Municipiului Tirgu Mures"
Achizitia serviciilor de informare-publicitate si
promovare aferente proiectului "Reamenajarea
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Controlul calitatii lucrarilor de constructii; ISC; CSC
si taxe acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare necesare investitiei de baza
aferente proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe
coridorul deservit de transportul public local pe zona
Vest - Centru a Municipiului Tirgu Mures"
Cheltuieli diverse si neprevazute nesesare investitiei
de baza aferente proiectului "Reamenajarea
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Achiziţia execuţiei lucrărilor inclusiv organizarea de
şantier pentru proiectul"Reamenajarea infrastructurii
pe coridorul deservit de transportul public local pe
zona Vest-Centru a Municipiului TârguMureș
Servicii de verificare PT pentru proiectul
„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit
de transportul public local pe zona Vest – Centru a
Municipiului Tirgu Mureș”
Achizitia serviciilor de supervizare(dirigenție de
șantier) aferente proiectului "Reamenajarea
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Total 580101
Cote , taxe , avize aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de consultanta pentru elaborarea procedurilor
de achiziție publică aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de consultanta pentru managementul
proiectului aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de proiectare pentru elaborarea Proiectului
Tehnic, detalii de executie, documentatii aferente
DTAC si asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului "Sistem de management al
traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
"Sistem de management al traficului in Municipiul
Tirgu Mures"
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

24,000.00

24,000.00

0.00

91,000.00

91,000.00

0.00

25,000.00

8,000.00

17,000.00

25,000.00

8,000.00

17,000.00

36,000.00

36,000.00

0.00

72,000.00

22,000.00

50,000.00

3,620,000.00

1,086,000.00

2,534,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

25,000.00

8,000.00

17,000.00

10,774,000.00

3,535,000.00

7,239,000.00

64,000.00

64,000.00

0.00

134,000.00

134,000.00

0.00

126,000.00

38,000.00

88,000.00

926,000.00

926,000.00

0.00

117,000.00

35,000.00

82,000.00

Nr.
crt.

Articol

174
580102
175
580102
176
580102
177
580102
178
580102

179
580102
180
580102

181
580102
182
580102
183
580102
184
580102
185
580102
186
580102

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Achizitia lucrarilor de instalatii si a bunurilor care fac
obiectul investitiei aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic
aferente proiectului "Sistem de management al
traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de informare, publicitate, promovare in
cadrul proiectului aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de audit financiar al proiectului aferente
proiectului "Sistem de management al traficului in
Municipiul Tirgu Mures"
Servicii de proiectare si executie lucrari de
constructie pentru proiectul „Reamenajarea spațiilor
urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit
marginalizate, în vederea creării de facilități destinate
utilizării publice în zone marginalizate din municipiul
Tîrgu Mureș”
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe , avize pentru
proiectul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de consultanta în vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de verificare PT pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de certificare a eficienței energetice pentru
proiectul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de audit financiar pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de publicitate si informare pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate
Achizitia de servicii de consultanta pentru
organizarea procedurilor de achizitii aferente
proiectului ,, Reconversia funcțională și/sau
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și
neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achizitia de servicii de consultanta pentru
management de proiect ,,Reconversia funcțională
și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe
abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului
Târgu Mureș,,
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

19,959,000.00

5,988,000.00

13,971,000.00

46,000.00

46,000.00

0.00

18,000.00

9,000.00

9,000.00

42,000.00

13,000.00

29,000.00

4,308,000.00

1,293,000.00

3,015,000.00

36,000.00

36,000.00

0.00

31,000.00

31,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

3,000.00

1,000.00

2,000.00

29,000.00

9,000.00

20,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

132,000.00

132,000.00

0.00

133,000.00

40,000.00

93,000.00

Nr.
crt.

Articol

187
580102
188
580102
189
580102
190
580102
191
580102
192
580102
193
580102
194
580102
195
580102

196
580102
197
580102
198
580102
199
580102

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări
de construcție pentru proiectul ,, Reconversia
funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul
Municipiului Târgu Mureș,,
Achiziție servicii verificare PT aferente proiectului: ,,
Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achizitie servicii de dirigentie de santier pentru
proiectul ,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea
unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate
din interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achizitia serviciilor de audit financiar al proiectului
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achizitie comisioane, cote pentru proiectul
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Achiziția de dotări pentru proiectul „Reamenajarea
spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele
de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități
destinate utilizării publice în zone marginalizate din
municipiul Tîrgu Mureș”
Achizitie servicii de consultanta in vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
"Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de
transportul public local pe zona Vest - Centru a
Municipiului Tirgu Mures"
Achizitia serviciilor de supervizare aferente
proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe coridorul
deservit de transportul public local pe zona Vest Centru a Municipiului Tirgu Mures"
Controlul calitatii lucrarilor de constructii; ISC; CSC
si taxe acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare necesare investitiei de baza
aferente proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe
coridorul deservit de transportul public local pe zona
Vest - Centru a Municipiului Tirgu Mures"
Cheltuieli diverse si neprevazute nesesare investitiei
de baza aferente proiectului "Reamenajarea
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Achizitie servicii de management de proiect aferente
proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe coridorul
deservit de transportul public local pe zona Vest Centru a Municipiului Tirgu Mures"
Achizitia serviciilor de informare-publicitate si
promovare aferente proiectului "Reamenajarea
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Achizitia de servicii de audit financiar aferente
proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe coridorul
deservit de transportul public local pe zona Vest Centru a Municipiului Tirgu Mures"
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

11,738,000.00

3,522,000.00

8,216,000.00

16,000.00

16,000.00

0.00

52,000.00

16,000.00

36,000.00

34,000.00

10,000.00

24,000.00

78,000.00

70,000.00

8,000.00

424,000.00

127,000.00

297,000.00

134,000.00

134,000.00

0.00

135,000.00

41,000.00

94,000.00

199,000.00

199,000.00

0.00

402,000.00

121,000.00

281,000.00

135,000.00

41,000.00

94,000.00

90,000.00

45,000.00

45,000.00

39,000.00

12,000.00

27,000.00

Nr.
crt.

Articol

200
580102
201
580102
202
580102
203
580102
204
580102
205
580102

206

580103

207
580103
208
580103
209
580103

210
580103
211
580103
212
580103

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea
proiectantului pentru proiectul "Reamenajarea
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Servicii de verificare PT pentru proiectul
„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit
de transportul public local pe zona Vest – Centru a
Municipiului Tirgu Mureș”
"Achiziţia execuţiei lucrărilor inclusiv organizarea de
şantier pentru proiectul""Reamenajarea infrastructurii
pe coridorul deservit de transportul public local pe
zona Vest - Centru a Municipiului Tirgu Mures"""
Achiziții servicii de informare și publicitate a
proiectului ,, Reconversia funcțională și/sau
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și
neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Servicii de management de proiect pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru
multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în
vederea creării de facilități destinate utilizării publice
în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”
Total 580102
Cote , taxe , avize aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Achizitia lucrarilor de instalatii si a bunurilor care fac
obiectul investitiei aferente proiectului "Sistem de
management al traficului in Municipiul Tirgu Mures"
Achizitie comisioane, cote pentru proiectul
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,
Servicii de proiectare si executie lucrari de
constructie pentru proiectul „Reamenajarea spațiilor
urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit
marginalizate, în vederea creării de facilități destinate
utilizării publice în zone marginalizate din municipiul
Tîrgu Mureș”
Achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări
de construcție pentru proiectul ,, Reconversia
funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul
Municipiului Târgu Mureș,,
Achiziţia execuţiei lucrărilor inclusiv organizarea de
şantier pentru proiectul""Reamenajarea infrastructurii
pe coridorul deservit de transportul public local pe
zona Vest - Centru a Municipiului Tirgu Mures"""
Controlul calitatii lucrarilor de constructii; ISC; CSC
si taxe acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare necesare investitiei de baza
aferente proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe
coridorul deservit de transportul public local pe zona
Vest - Centru a Municipiului Tirgu Mures"
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

513,000.00

513,000.00

0.00

48,000.00

48,000.00

0.00

20,510,000.00

6,153,000.00

14,357,000.00

6,000.00

5,000.00

1,000.00

127,000.00

38,000.00

89,000.00

47,000.00

14,000.00

33,000.00

60,845,000.00

19,932,000.00

40,913,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

5,660,000.00

100,000.00

5,560,000.00

12,000.00

10,000.00

2,000.00

43,000.00

13,000.00

30,000.00

20,000.00

6,000.00

14,000.00

5,339,000.00

100,000.00

5,239,000.00

59,000.00

59,000.00

0.00

Nr.
crt.

Articol

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv

Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

213

Achizitia serviciilor de informare-publicitate si
promovare aferente proiectului "Reamenajarea
580103
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
214
Documentatii suport pentru obtinerea de
avize/acorduri autorizatii la faza PT aferente
580103
proiectului "Reamenajarea infrastructurii pe coridorul
deservit de transportul public local pe zona Vest Centru a Municipiului Tirgu Mures"
215
Cheltuieli diverse si neprevazute nesesare investitiei
de baza aferente proiectului "Reamenajarea
580103
infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest - Centru a Municipiului
Tirgu Mures"
Total 580103
Total 70025007
74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
216
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
580101
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș
217
Contract de servicii nr.3 din 08.01.2019 privind
servicii de asistență pentru managementl proiectului
580101
și sprijin pentru Unitatea de Implementare a
proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului
poluat poluat istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș
218
Contract de servicii nr.2 din 08.01.2019 privind
servicii de informare și publicitate pentru proiectul
580101
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș
Total 580101
219
Contract de servicii nr.2 din 08.01.2019 privind
servicii de informare și publicitate pentru proiectul
580102
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș
220
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
580102
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș
221
Contract de servicii nr.3 din 08.01.2019 privind
servicii de asistență pentru managementl proiectului
580102
și sprijin pentru Unitatea de Implementare a
proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului
poluat poluat istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș
Total 580102
222
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
580103
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș
223
Contract de servicii nr.3 din 08.01.2019 privind
servicii de asistență pentru managementl proiectului
580103
și sprijin pentru Unitatea de Implementare a
proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului
poluat poluat istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș
224
Contract de servicii nr.2 din 08.01.2019 privind
servicii de informare și publicitate pentru proiectul
580103
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș
225
Suplimentarea contract de servicii nr.183 din
18.09.2011 privind servicii de asistență tehnică
580103
pentru supervizarea lucrărilor proiectului Fazarea
proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal
30 ha-Tîrgu Mureș
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16,000.00

8,000.00

8,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

119,000.00

36,000.00

83,000.00

11,333,000.00
82,952,000.00

397,000.00
23,864,000.00

10,936,000.00
59,088,000.00

3,200,000.00

3,200,000.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

3,225,000.00

3,225,000.00

0.00

43,000.00

43,000.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

17,000.00

17,000.00

0.00

3,060,000.00

3,060,000.00

0.00

7,010,000.00

2,010,000.00

5,000,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

78,000.00

78,000.00

0.00

Nr.
crt.

Articol

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv

Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

226

Achizitionare de servicii de expertiză (expert
consilier) in domeniul amenajări și construcții
580103
hidrotehnice in dosar nr. 63/2019 al Curții de Arbitraj
Comercial International de pe langa Camera de
Comert si Industrie a Romaniei
227
Servicii de expertiză in domeniul amenajarii si
construcții hidrotehnice realizate de expertul tehnic
580103
desemnat de Curtea de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si
Industrie a Romaniei in dosar nr. 63/2019
228
Servicii de expertiză in domeniul contabilitate
realizate de expertul tehnic desemnat de Curtea de
580103
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera
de Comert si Industrie a Romaniei in dosar nr.
63/2019
229
Achizitionare de servicii de expertiză (expert
consilier) in domeniul contabilitate in dosar nr.
580103
63/2019 al Curții de Arbitraj Comercial International
de pe langa Camera de Comert si Industrie a
Romaniei
230
Servicii de expertiză geotehnică realizată de expertul
tehnic desemnat de Curtea de Aarbitraj Comercial
580103
Internațional de pe lângă Camera de Comerț și
Indrustie a Rom/niei în dosar nr.63/2019
231
Achiziționarea de serviciii de expertiză(expert
consilier) în domeniul geotehnic în dosar nr.63/2019
580103
al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe
lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Total 580103
Total 74020502
84020302 Transport în comun
232
Achizitia de autobuze electrice, statii de incarcare
lenta si statii de incarcare rapida, aferente proiectului
580101
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"
233
Achizitia serviciilor dirigintelui de santier pentru
implementarea proiectului,, Modernizarea
580101
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
234
Servicii de informare si publicitate a proiectului
580101
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 deal, Pitesti, Tg Mures"
235
Achizitia de servicii de informare si publicitate in
580101
cadrul proiectului ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,
236
Cheltuieli cu salariile aferente proiectului "Achizitie
580101
mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m
deal, Pitesti, Tg Mures"
237
Servicii de management de proiect aferente
proiectului “Achiziționarea de autobuze ecologice
580101
care să deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
238
Servicii de informare si publicitate a proiectului
580101
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"
239
Achizitie servicii de audit financiar al proiectului,,
580101
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,
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25,000.00

25,000.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

116,000.00

116,000.00

0.00

58,000.00

58,000.00

0.00

156,000.00

156,000.00

0.00

69,000.00

69,000.00

0.00

7,532,000.00
13,817,000.00

2,532,000.00
8,817,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,282,000.00

1,585,000.00

3,697,000.00

10,000.00

3,000.00

7,000.00

13,000.00

12,000.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

3,000.00

62,000.00

37,000.00

25,000.00

24,000.00

7,000.00

17,000.00

10,000.00

9,000.00

1,000.00

8,000.00

3,000.00

5,000.00

Nr.
crt.

Articol

240
580101
241
580101
242
580101
243
580101
244
580101
245
580101
246
580101
247
580101
248
580101
249
580101
250
580101
251
580101
252
580101
253
580101
254
580101

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Servicii de informare-publicitate aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Achiziția serviciilor pentru verificarea tehnica a
proiectului tehnic ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,
Achizitia lucrarilor de constructii si a dotarilor care
fac obiectul investitiei proiectului ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Achiziția serviciilor de proiectare pentru proiectul ,,
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,
Servicii de audit financiar aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Achizitie autobuze ecologice aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Cheltuieli cu salariile aferente proiectului "Achizitie
mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m
deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"
Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Cheltuieli cu avize , acorduri, taxe, cote legale
necesare instalarii statiilor de incarcare electrica
pentru autobuzele electrice
Servicii pentru elaborare Documentație tehnicoeconomică aferente proiectului „Reabilitare
infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor
Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit
de transportul public”
Servicii verificare SF si PT aferente proiectului
„Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier
Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989,
deservit de transportul public”
Achizitia de servicii de consultanta pentru
managementul proiectului ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Cheltuieli pentru comisioane, cote,taxe,avize,costul
creditului pentru proiectul ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Achizitia de autobuze electrice, statii de incarcare
lenta si statii de incarcare rapida, aferente proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 m deal, Pitesti, Tg Mures"
Achizitia de servicii de consultanta pentru elaborarea
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
,, Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,
Total 580101
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

18,000.00

9,000.00

9,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

7,143,000.00

2,143,000.00

5,000,000.00

119,000.00

119,000.00

0.00

10,000.00

3,000.00

7,000.00

13,038,000.00

3,912,000.00

9,126,000.00

40,000.00

20,000.00

20,000.00

23,000.00

23,000.00

0.00

307,000.00

307,000.00

0.00

359,000.00

359,000.00

0.00

17,000.00

17,000.00

0.00

24,000.00

7,000.00

17,000.00

32,000.00

28,000.00

4,000.00

12,400,000.00

3,700,000.00

8,700,000.00

24,000.00

24,000.00

0.00

38,977,000.00

12,338,000.00

26,639,000.00

Nr.
crt.

Articol

255
580102
256
580102
257
580102
258
580102
259
580102
260
580102
261
580102
262
580102
263
580102
264
580102
265
580102
266
580102
267
580102
268
580102
269
580102
270
580102
271
580102

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Achiziția serviciilor pentru verificarea tehnica a
proiectului tehnic ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,
Cheltuieli cu salariile aferente proiectului "Achizitie
mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m
deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"
Achizitie autobuze ecologice aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Servicii de informare-publicitate aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Servicii de management de proiect aferente
proiectului “Achiziționarea de autobuze ecologice
care să deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Servicii de audit financiar aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Achizitia de servicii de informare si publicitate in
cadrul proiectului ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,
Servicii de informare si publicitate a proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 m deal, Pitesti, Tg Mures"
Achiziția serviciilor de proiectare pentru proiectul ,,
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,
Achizitia lucrarilor de constructii si a dotarilor care
fac obiectul investitiei proiectului ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Cheltuieli cu salariile aferente proiectului "Achizitie
mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m
deal, Pitesti, Tg Mures"
Achizitia serviciilor dirigintelui de santier pentru
implementarea proiectului,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Achizitie servicii de audit financiar al proiectului,,
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,
Achizitia de servicii de consultanta pentru
managementul proiectului ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Achizitia de servicii de consultanta pentru elaborarea
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
,, Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,
Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Servicii de informare si publicitate a proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

56,000.00

56,000.00

0.00

228,000.00

114,000.00

114,000.00

73,877,000.00

22,163,000.00

51,714,000.00

94,000.00

47,000.00

47,000.00

133,000.00

40,000.00

93,000.00

55,000.00

17,000.00

38,000.00

19,000.00

6,000.00

13,000.00

69,000.00

67,000.00

2,000.00

672,000.00

672,000.00

0.00

40,472,000.00

12,142,000.00

28,330,000.00

347,000.00

208,000.00

139,000.00

57,000.00

17,000.00

40,000.00

40,000.00

12,000.00

28,000.00

133,000.00

40,000.00

93,000.00

134,000.00

134,000.00

0.00

127,000.00

127,000.00

0.00

49,000.00

48,000.00

1,000.00

Nr.
crt.

Articol

272
580102
273
580102
274
580102
275
580102
276
580102
277
580102

278
580103
279
580103
280
580103
281
580103
282
580103
283
580103
284
580103
285
580103
286
580103

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Cheltuieli cu avize , acorduri, taxe, cote legale
necesare instalarii statiilor de incarcare electrica
pentru autobuzele electrice
Servicii pentru elaborare Documentație tehnicoeconomică aferente proiectului „Reabilitare
infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor
Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit
de transportul public”
Servicii verificare SF si PT aferente proiectului
„Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier
Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989,
deservit de transportul public”
Cheltuieli pentru comisioane, cote,taxe,avize,costul
creditului pentru proiectul ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Achizitia de autobuze electrice, statii de incarcare
lenta si statii de incarcare rapida, aferente proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"
Achizitia de autobuze electrice, statii de incarcare
lenta si statii de incarcare rapida, aferente proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 m deal, Pitesti, Tg Mures"
Total 580102
Achizitie autobuze ecologice aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Servicii de audit financiar aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”
Servicii de informare - publicitate aferente
proiectului: Achizitionarea de autobuze ecologice
care sa deserveasca transportul public de calatori al
municipiului Târgu Mures
Achizitia lucrarilor de constructii si a dotarilor care
fac obiectul investitiei proiectului " Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,
Avize, acorduri, autorizatii aferente
proiectului„Reabilitare infrastructură rutieră pe
coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22
Decembrie 1989, deservit de transportul public”
Servicii de consultanta in vederea implementarii
proiectului "Achizitie mijloace de transport public autobuze electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg
Mures"
Servicii de consultanta in vederea implemetarii
proiectului "Achizitie mijloace de transport public autobuze electrice 12 m deal, Pitesti, Tg Mures"
Achizitia de autobuze electrice, statii de incarcare
lenta si statii de incarcare rapida, aferente proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"
Achizitia de autobuze electrice, statii de incarcare
lenta si statii de incarcare rapida aferente proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 m deal, Pitesti, Tg Mures"
Total 580103
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

1,739,000.00

1,739,000.00

0.00

2,034,000.00

2,034,000.00

0.00

92,000.00

92,000.00

0.00

176,000.00

158,000.00

18,000.00

29,926,000.00

8,978,000.00

20,948,000.00

69,640,000.00

20,890,000.00

48,750,000.00

220,169,000.00

69,801,000.00

150,368,000.00

16,515,000.00

100,000.00

16,415,000.00

6,000.00

2,000.00

4,000.00

16,000.00

8,000.00

8,000.00

123,000.00

37,000.00

86,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

60,000.00

30,000.00

30,000.00

60,000.00

30,000.00

30,000.00

5,700,000.00

110,000.00

5,590,000.00

15,600,000.00

4,700,000.00

10,900,000.00

38,180,000.00

5,117,000.00

33,063,000.00

Nr.
crt.

Articol

Denumire obiectiv

Total 84020302
8402030301 Strazi Directia Tehnica
287
Avize "Tronson de legatura intre strada Budiului si
580103
Autostrada Transilvaniei"
288
Avize "Prelungire calea Sighisoarei in directia
580103
DN13"
289
Servicii de consultanta in vederea realizarii
achizitiilor publice pentru proiectul " Realizare inel
580103
ocolitor al Municipiului Targu Mures prin
interconectarea autostrazii A3 - E60- DN15 DJ152A - tronson 3 si 6
290
Servicii de consultanta, elaborare, analiza
instituționala, asistenta externa UIP in vederea
580103
realizarii proiectului " Realizare inel ocolitor al
Municipiului Targu Mures prin interconectarea
autostrazii A3 - E60- DN15 - DJ152A - tronson 3 si 6
291
Actualizare documentatie de proiectare pentru
580103
proiectul " Tronson de legatura intre strada Budiului
si Autostrada Transilvania"
292
Actualizare documentatie de proiectare pentru
580103
"Prelungire calea Sighisoarei in directia DN13"
Total 580103
Total 8402030301
8402030302 Strazi ADP
293
Proiecatare, asistenta tehnica si executie lucrari
aferente proiectului "Transformarea strazilor din
580101
zona cu circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor
- in trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
- Diverse si neprevazute
294
Taxe, avize, autorizatii, cote aferente proiectului
"Transformarea strazilor din zona cu circulatie
580101
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
295
Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Transformarea strazilor din zona cu
580101
circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
296
Servicii de auditare financiara a proiectului aferente
proiectului "Transformarea strazilor din zona cu
580101
circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
297
Servicii de supervizare lucrari aferente proiectului
"Transformarea strazilor din zona cu circulatie
580101
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
298
Servicii de consultanta in vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
580101
"Transformarea strazilordin zona cu circulatie
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
299
Servicii de verificare PT pentru proiectul
"Transformarea strazilor din zona cu circulatie
580101
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
300
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari
aferente proiectului "Transformarea strazilor din zona
580101
cu circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
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Total
(Credite bugetare Credite bugetare
+ Credite de
2021
angajament)
297,326,000.00
87,256,000.00

Credite de
angajament
multianuale
2021
210,070,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

150,000.00

120,000.00

30,000.00

150,000.00

120,000.00

30,000.00

625,000.00

125,000.00

500,000.00

425,000.00

125,000.00

300,000.00

1,410,000.00
1,410,000.00

550,000.00
550,000.00

860,000.00
860,000.00

22,000.00

7,000.00

15,000.00

30,000.00

27,000.00

3,000.00

22,000.00

7,000.00

15,000.00

8,000.00

3,000.00

5,000.00

20,000.00

6,000.00

14,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

4,000.00

1,000.00

3,000.00

1,906,000.00

572,000.00

1,334,000.00

Nr.
crt.

Articol

301
580101

302
580102
303
580102
304
580102
305
580102
306
580102
307
580102
308
580102
309
580102
310
580102

311
580103

Total
(Credite bugetare
+ Credite de
angajament)

Denumire obiectiv
Servicii de informare - publicitate obligatorii și
servicii de promovare a proiectului aferente
proiectului "Transformarea strazilor din zona cu
circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Total 580101
Proiectare,asistenta tehnica si executie lucrari
aferente proiectului "Transformarea strazilor din zona
cu circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti" Diverse si neprevazute
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari
aferente proiectului "Transformarea strazilor din zona
cu circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Servicii de verificare PT pentru proiectul
"Transformarea strazilor din zona cu circulatie
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Servicii de auditare financiara a proiectului aferente
proiectului "Transformarea strazii din zona cu
circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Servicii de supervizare lucrari aferente proiectului
"Transformarea strazii din zona cu circulatie
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Servicii de consultanta in vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
"Transformarea strazilor din zona cu circulatie
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Servicii de informare - publicitate obligatorii și
servicii de promovare a proiectului aferente
proiectului "Transformarea strazilor din zona cu
circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Taxe, avize, autorizatii, cote eferente proiectului
"Transformarea strazilor din zona cu circulatie
pietonala intensa - Zona Clinicilor - in trasee mai
prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Servicii de manangement de proiect aferente
proiectului "Transformarea strazilor din zona cu
circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Total 580102
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari
aferente proiectului "Transformarea strazilor din zona
cu circulatie pietonala intensa - Zona Clinicilor - in
trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti"
Total 580103
Total 8402030302
Total
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Credite bugetare
2021

Credite de
angajament
multianuale
2021

19,000.00

6,000.00

13,000.00

2,039,000.00

637,000.00

1,402,000.00

116,000.00

35,000.00

81,000.00

10,795,000.00

3,239,000.00

7,556,000.00

18,000.00

6,000.00

12,000.00

39,000.00

12,000.00

27,000.00

107,000.00

32,000.00

75,000.00

41,000.00

41,000.00

0.00

99,000.00

30,000.00

69,000.00

168,000.00

151,000.00

17,000.00

120,000.00

36,000.00

84,000.00

11,503,000.00

3,582,000.00

7,921,000.00

143,000.00

43,000.00

100,000.00

143,000.00
13,685,000.00
579,679,700.00

43,000.00
4,262,000.00
147,684,700.00

100,000.00
9,423,000.00
431,995,000.00

