
R O M Â N I A          
JUDET�UL MURES� 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES� 
 
 
 

H O T A� R Â R E A    nr. 164 
Din 30 aprilie 2009  

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica� 

 a 2 blocuri de locuint�e din municipiul Tîrgu Mures� 
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 
 

Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures� nr. 
C1/89/25.02.2009, prin Compartimentul de Control s�i Relat�ii cu Asociat�iile de 
Proprietari, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea 
termica� a 2 blocuri de locuint�e,  

În baza art. 21, lit. „c” din H.G. nr. 1735/2006, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G nr. 174/2002 cu modifica�rile s�i completa�rile 
ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. „b” s�i „d”, 45 (1) s�i art. 115, alin. (1), lit. 
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, republicata�, 

 
H o t a� r a� s� t e : 

 
Art. 1. Se aproba� indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termica� a 2 

blocuri de locuint�e din municipiul Tîrgu Mures�, în sensul ca� se aplica� setului de 
ma�suri de intervent�ie, recomandat de auditorul energetic, care are ca scop cres�terea 
performant�ei energetice a blocurilor de locuint�e, astfel încât consumul anual specific 
de energie calculat pentru înca�lzire sa� scada� sub 100kWh/mp arie utila�, în condit�ii de 
eficient�a� economica�, pentru blocurile propuse a fi incluse în program pe anul 2009, 
la costurile din tabelul din Anexa�, care face parte integranta� din prezenta hota�râre. 

 
Art. 2. Se împuternices�te Executivul prin Compartimentul Control s�i Relat�ii 

cu Asociat�iile de Proprietari sa� procedeze la implementarea etapelor legale ce 
vizeaza� atribuirea contractelor de execut�ie, urma�rirea, plata s�i recept�ia lucra�rilor de 
reabilitare termica� a celor 2 blocuri de locuint�e, preva�zute în anexa care face parte 
integranta� din prezenta hota�râre. 

 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hota�râri se însa�rcineaza� Primarul 

municipiului Tîrgu Mures� - dr. Dorin Florea, prin Compartimentul de Control s�i 
Relat�ii cu Asociat�iile de Proprietari. 

Pres�edinte de s�edint�a� 
                            ing. Maior Sergiu Claudiu 
 
                 Contrasemneaza� 
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 
                  Maria Cioban 

 



 
ANEXA  

 
La HCL nr…………….. 
din…………………2009           
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crt 

 
ADRESA� IMOBIL 

Anul 
construi

rii 
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îna�lt�ime 

Nr 
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desfa�s� 

  -mp- 

 
COSTURI 
EXECUT�IE 
           (LEI) 

ASOCIAT�I

PROPRIETARI

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. 
 

Str. Livezeni  nr. 35 1975 S+P+4E 14 1200 252.000 
1120,1118

    2. Str.Armoniei nr. 21-29 1975 S+P+4E 73 5600 1.314.000 949,1113
 
 

TOTAL   87 6.800 1.566.000  815,54,946
       

 
 


