
Institutia: Municipiul Tg-Mures

Proiecte din fonduri externe nerambursabile

ANEXA NR. 2/3
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 6502040201 Învatamânt secundar superior UAT

451,490.00113,891.00565,381.00
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrari
aferente proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în
cartierul Belvedere"

580101

1

912.001,281.002,193.00

Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580101

2

1,417,063.00355,278.001,772,341.00

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferent
proiectului "Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580101

3

7,082.002,777.009,859.00
Servicii de supervizare aferent proiectului"Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"

580101

4

5,454.002,392.007,846.00

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"

580101

5

11,539.003,971.0015,510.00

Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580101

6

2,273.001,573.003,846.00

Servicii de audit financiar aferent proiectului"Școala
de Arte și Meserii modernizare și reabilitare
integrală, ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe
Șincai"

580101

7

1,895,813.00481,163.002,376,976.00580101Total

2,562,234.00641,586.003,203,820.00
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrari
aferente proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în
cartierul Belvedere"

580102

8

3,013.001,756.004,769.00

Servicii de audit financiar aferent proiectului"Școala
de Arte și Meserii modernizare și reabilitare
integrală, ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe
Șincai"

580102

9

6,927.002,803.009,730.00

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"

580102

10

1,366.001,353.002,719.00

Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580102

11

8,958.003,267.0012,225.00
Servicii de supervizare aferent proiectului"Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"

580102

12
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1,757,555.00440,402.002,197,957.00

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferent
proiectului "Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580102

13

14,555.004,679.0019,234.00

Servicii  de management de proiect aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580102

14

4,354,608.001,095,846.005,450,454.00580102Total

9,404,216.002,352,111.0011,756,327.00
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrari
aferente proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în
cartierul Belvedere"

580103

15

0.00119,822.00119,822.00
Comisioane, cote, taxe, costul creditului aferente
proiectului "Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"

580103

16

0.0092,265.0092,265.00

Comisioane, cote, taxe, costul creditului aferente
proiectului "Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580103

17

122,956.0031,746.00154,702.00
Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"

580103

18

31,124.008,862.0039,986.00
Servicii de audit financiar aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"

580103

19

122,956.0031,746.00154,702.00

Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"

580103

20

53,277.0014,369.0067,646.00
Servicii de supervizare aferent proiectului"Școala de
Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală,
ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai"

580103

21

6,092,910.001,524,296.007,617,206.00

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferent
proiectului "Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580103

22

15,380.004,852.0020,232.00
Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"

580103

23

143,326.0036,915.00180,241.00
Servicii de supervizare aferent
proiectului"Amenajare grădiniță și creșă în cartierul
Belvedere"

580103

24

84,339.0022,086.00106,425.00

Servicii de management de proiect aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580103

25

20,257.006,121.0026,378.00

Servicii de audit financiar aferent proiectului"Școala
de Arte și Meserii modernizare și reabilitare
integrală, ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe
Șincai"

580103

26

42,245.0011,585.0053,830.00

Servicii de consultanță în vederea realizării
procedurilor de achiziție publică aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic

580103

27

10,669.003,703.0014,372.00

Servicii de informare-publicitate aferent
proiectului"Școala de Arte și Meserii modernizare și
reabilitare integrală, ateliere-Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai"

580103

28

16,143,655.004,260,479.0020,404,134.00580103Total

22,394,076.005,837,488.0028,231,564.006502040201Total

2/12



Credite de
angajament
multianuale

2020

Credite bugetare
2020

Total
(Credite bugetare

+ Credite  de
angajament)

Denumire obiectivArticol

Nr.
crt.

 6502040202 Invatamant secundar superior - Total scoli

0.00300,000.00300,000.00

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

580201

29

0.00300,000.00300,000.00580201Total

0.002,500,000.002,500,000.00

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

580202

30

0.002,500,000.002,500,000.00580202Total

0.002,800,000.002,800,000.006502040202Total

 680211 Crese

384,089.0043,153.00427,242.00
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru
proiectul "Extindere si modernizare cladire pentru
amenajare cresa str. Apaductului nr. 54-56"

580101

31

0.0037,485.0037,485.00Studiu de fezabilitate pentru cresa strada Apaductului58010132

384,089.0080,638.00464,727.00580101Total

2,177,952.00243,072.002,421,024.00
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
proiectul ,,Extindere și modernizare clădire pentru
amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-56"

580102

33

2,177,952.00243,072.002,421,024.00580102Total

12,468.007,015.0019,483.00
Servicii de informare-publicitate pentru proiectul,,
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,

580103

34

99,008.0055,692.00154,700.00

Servicii de consultanta în vederea realizarii
procedurilor de achizitie publica pentru proiectul,,
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,

580103

35

33,349.0018,760.0052,109.00
Servicii de  supervizare lucrari pentru proiectul,,
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,

580103

36

0.0087,626.0087,626.00Comisioane, cote, taxe, costul creditului58010337

25,590.0014,396.0039,986.00
Servicii de audit financiar  pentru proiectul,,
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,

580103

38

99,008.0055,692.00154,700.00
Servicii de management de proiect pentru proiectul,,
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare
creșă str. Apaductului nr. 54-56,,

580103

39

7,869,156.00878,239.008,747,395.00
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
proiectul ,,Extindere și modernizare clădire pentru
amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-56"

580103

40

8,138,579.001,117,420.009,255,999.00580103Total

10,700,620.001,441,130.0012,141,750.00680211Total

 70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

0.0014,994.0014,994.00
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580101

41

0.0017,493.0017,493.00

Servicii de consultanta pentru organizarea
procedurilor de achizitii aferente proiectului „Lucrări
de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580101

42

0.0019,593.0019,593.00
Servicii de audit financiar aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "

580101

43
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0.002,980.002,980.00

Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș -
LOT II "

580101

44

0.0017,581.0017,581.00

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "

580101

45

0.0063,171.0063,171.00

Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "

580101

46

0.002,027,928.002,027,928.00
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580101

47

0.003,209,418.003,209,418.00
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I"

580101

48

0.0016,327.0016,327.00
Servicii de audit financiar aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580101

49

0.009,511.009,511.00

Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș -
LOT I"

580101

50

0.0020,858.0020,858.00

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "

580101

51

0.0017,493.0017,493.00

Servicii de consultanta pentru organizarea
procedurilor de achizitii aferente proiectului „Lucrări
de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "

580101

52

0.0023,837.0023,837.00
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "

580101

53

0.0063,171.0063,171.00

Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "

580101

54

0.005,524,355.005,524,355.00580101Total

0.003,102.003,102.00

Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș -
LOT II "

580102

55

0.0065,748.0065,748.00

Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "

580102

56

0.002,110,701.002,110,701.00
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580102

57

0.0018,207.0018,207.00

Servicii de consultanta pentru organizarea
procedurilor de achizitii aferente proiectului „Lucrări
de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580102

58

0.0018,299.0018,299.00

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT II "

580102

59
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0.0015,606.0015,606.00
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580102

60

0.0016,994.0016,994.00
Servicii de audit financiar aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II "

580102

61

0.0024,809.0024,809.00
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "

580102

62

0.0065,748.0065,748.00

Servicii de consultanta pentru management de proiect
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "

580102

63

0.009,899.009,899.00

Servicii de informare si publicitate aferente
proiectului „Lucrări de creștere a eficienței energetice
la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș -
LOT I"

580102

64

0.0021,708.0021,708.00

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
aferente proiectului „Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu
Mureș - LOT I "

580102

65

0.003,340,415.003,340,415.00
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I"

580102

66

0.0020,392.0020,392.00
Servicii de audit financiar aferente proiectului
„Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "

580102

67

0.0018,207.0018,207.00

Servicii de consultanta pentru organizarea
procedurilor de achizitii aferente proiectului „Lucrări
de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I "

580102

68

0.005,749,835.005,749,835.00580102Total

0.002,480,514.002,480,514.00
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT I"

580103

69

0.001,511,680.001,511,680.00
Execuție lucrări aferente proiectului „Lucrări de
creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale
din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II"

580103

70

0.004,998.004,998.00
Servicii  de audit financiar aferente proiectului
"Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri
rezidențiale din municipiul Târgu Mureș-Lot I ”

580103

71

0.003,997,192.003,997,192.00580103Total

0.0015,271,382.0015,271,382.0070020301Total

 70025007 Serviciu investitii

704,280.00149,393.00853,673.00

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”

580101

72

5,336.002,875.008,211.00

Servicii de diriginție 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”

580101

73

232.00125.00357.00

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”

580101

74
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3,898.002,100.005,998.00

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”

580101

75

15,085.008,120.0023,205.00

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”

580101

76

372.00200.00572.00

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”

580101

77

3,480.001,875.005,355.00

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”

580101

78

19,100.0010,285.0029,385.00

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,,

580101

79

19,100.0010,285.0029,385.00

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,,

580101

80

2,192,541.00465,085.002,657,626.00

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,,

580101

81

2,204.001,187.003,391.00

Achiziție servicii verificare PT aferente proiectului: ,,
Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580101

82

7,346.003,956.0011,302.00

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,,

580101

83

1,068.00575.001,643.00

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”

580101

84

4,937.002,659.007,596.00

Achizitia serviciilor de audit financiar al proiectului
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580101

85

11,217.006,040.0017,257.00

Achizitie comisioane, cote pentru proiectul
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580101

86

662.00356.001,018.00

Servicii de publicitate si informare a proiectului ,,
Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580101

87
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2,990,858.00665,116.003,655,974.00580101Total

1,313.00710.002,023.00

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”

580102

88

85,470.0046,025.00131,495.00

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”

580102

89

2,102.001,135.003,237.00

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”

580102

90

19,725.0010,620.0030,345.00

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”

580102

91

3,990,917.00846,558.004,837,475.00

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”

580102

92

6,046.003,260.009,306.00

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”

580102

93

30,244.0016,285.0046,529.00

Servicii de diriginție 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”

580102

94

47,838.0025,759.0073,597.00

Achizitie comisioane, cote pentru proiectul
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580102

95

2,820.001,519.004,339.00

Achizitie servicii de publicitate si informare a
proiectului ,, Reconversia funcțională și/sau
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și
neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580102

96

81,456.0043,861.00125,317.00

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,,

580102

97

81,456.0043,861.00125,317.00

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,,

580102

98

9,350,683.001,983,479.0011,334,162.00

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,,

580102

99
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22,092.0011,895.0033,987.00

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”

580102

100

9,399.005,061.0014,460.00

Achiziție servicii verificare PT aferente proiectului: ,,
Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580102

101

31,329.0016,870.0048,199.00

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,,

580102

102

21,054.0011,337.0032,391.00

Achizitia serviciilor de audit financiar al proiectului
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580102

103

13,783,944.003,068,235.0016,852,179.00580102Total

15,867.003,366.0019,233.00

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,,

580103

104

2.002.004.00

Achizitie comisioane, cote pentru proiectul
,,Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul Municipiului Târgu Mureș,,

580103

105

35,343.007,497.0042,840.00

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”

580103

106

51,212.0010,865.0062,077.00580103Total

16,826,014.003,744,216.0020,570,230.0070025007Total

 74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

0.006,113,758.006,113,758.00
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580101
107

0.0011,894.0011,894.00

Contract de servicii nr.3 din 08.01.2019 privind
servicii de asistență pentru managementl proiectului
și sprijin pentru Unitatea de Implementare a
proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului
poluat poluat istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580101

108

0.0017,065.0017,065.00

Contract de servicii nr.2 din 08.01.2019 privind
servicii de informare și publicitate pentru proiectul
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580101

109

0.006,142,717.006,142,717.00580101Total

0.0015,771,658.0015,771,658.00
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș

580102
110

0.0029,734.0029,734.00

Contract de servicii nr.3 din 08.01.2019 privind
servicii de asistență pentru managementl proiectului
și sprijin pentru Unitatea de Implementare a
proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului
poluat poluat istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580102

111

0.0042,663.0042,663.00

Contract de servicii nr.2 din 08.01.2019 privind
servicii de informare și publicitate pentru proiectul
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580102

112

0.0015,844,055.0015,844,055.00580102Total
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0.006,464,272.006,464,272.00
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric
Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș

580103
113

0.0023.0023.00

Contract de servicii nr.3 din 08.01.2019 privind
servicii de asistență pentru managementl proiectului
și sprijin pentru Unitatea de Implementare a
proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului
poluat poluat istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580103

114

0.0033.0033.00

Contract de servicii nr.2 din 08.01.2019 privind
servicii de informare și publicitate pentru proiectul
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat poluat
istoric iaz Batal 30 ha -Tîrgu Mureș

580103

115

0.0077,588.0077,588.00

Suplimentarea  contract de servicii nr.183 din
18.09.2011 privind servicii de asistență tehnică
pentru supervizarea lucrărilor proiectului Fazarea
proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal
30 ha-Tîrgu Mureș

580103

116

0.006,541,916.006,541,916.00580103Total

0.0028,528,688.0028,528,688.0074020502Total

 84020302 Transport în comun

276,118.0030,680.00306,798.00

Cheltuieli cu avize si acorduri recesare pentru
instalarea statiilor de incarcare pentru proiectul
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"

580101

117

41,176.004,576.0045,752.00
Cheltuieli cu salariile "Achizitie mijloace de
transport public - autobuze electrice 10 m deal, Iasi,
CJ Neamt, Tg Mures"

580101

118

27,329.003,037.0030,366.00
Servicii de informare si publicitate a proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 deal, Pitesti, Tg Mures"

580101

119

12,586,013.001,020,488.0013,606,501.00

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"

580101

120

714,893.0079,433.00794,326.00

Cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru
instalarea statiilor de incarcare pentru proiectul
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 deal, Pitesti, Tg Mures"

580101

121

54,901.006,101.0061,002.00
Cheltuieli cu salariile pentru proiectul "Achizitie
mijloace de transport public - autobuze electrice 12
deal, Pitesti, Tg Mures"

580101

122

17,837.001,982.0019,819.00
Servicii de informare si publicitate a proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"

580101

123

4,752,844.00528,094.005,280,938.00

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"

580101

124

50,603.005,623.0056,226.00

Achizitia de servicii de consultanta pentru
managementul proiectului  ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580101

125

255,405.0028,379.00283,784.00
Achiziția serviciilor de proiectare pentru proiectul ,,
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,

580101

126

21,284.002,365.0023,649.00
Achiziția serviciilor pentru verificarea tehnica a
proiectului tehnic ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,

580101

127
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16,679,561.00427,682.0017,107,243.00

Achizitia lucrarilor de constructii si a dotarilor care
fac obiectul investitiei proiectului ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580101

128

21,284.002,365.0023,649.00

Achizitia serviciilor dirigintelui de santier pentru
implementarea proiectului,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580101

129

6,735.00749.007,484.00
Achizitia de servicii de informare si publicitate in
cadrul proiectului ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,

580101

130

12,385,188.00651,852.0013,037,040.00

Achizitie autobuze ecologice aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580101

131

21,206.002,357.0023,563.00

Servicii de management de proiect aferente
proiectului “Achiziționarea de autobuze ecologice
care să deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580101

132

8,775.00975.009,750.00

Servicii de audit financiar aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580101

133

15,393.001,711.0017,104.00
Achizitie servicii de audit financiar al proiectului,,
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,

580101

134

62,722.006,970.0069,692.00

Cheltuieli pentru comisioane, cote,taxe,costul
creditului pentru proiectul ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580101

135

50,795.005,644.0056,439.00

Achizitia de servicii de consultanta pentru elaborarea
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
,, Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,

580101

136

15,525.001,725.0017,250.00

Servicii de informare-publicitate aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580101

137

20,082.002,232.0022,314.00

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”

580101

138

48,085,669.002,815,020.0050,900,689.00580101Total

87,975.009,775.0097,750.00

Servicii de informare-publicitate aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580102

139

233,329.0025,926.00259,255.00
Cheltuieli cu salariile pentru proiectul  "Achizitie
mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m
deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"

580102

140

101,072.0011,231.00112,303.00
Servicii de informare si publicitate a proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 10 m deal, Iasi, CJ Neamt, Tg Mures"

580102

141

26,932,782.002,992,532.0029,925,314.00

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"

580102

142
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70,182,732.003,693,828.0073,876,560.00

Achizitie autobuze ecologice aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580102

143

120,167.0013,352.00133,519.00

Servicii de management de proiect aferente
proiectului “Achiziționarea de autobuze ecologice
care să deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580102

144

49,725.005,525.0055,250.00

Servicii de audit financiar aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580102

145

90,234.0010,026.00100,260.00

Achizitia de servicii de consultanta pentru
managementul proiectului  ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580102

146

455,434.0050,604.00506,038.00
Achiziția serviciilor de proiectare pentru proiectul ,,
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,

580102

147

71,320,738.005,782,763.0077,103,501.00

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"

580102

148

154,860.0017,207.00172,067.00
Servicii de informare si publicitate a proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 m deal, Pitesti, Tg Mures"

580102

149

4,051,058.00450,118.004,501,176.00

Cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru
instalarea statiilor de incarcare aferente proiectului
"Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice 12 m deal, Pitesti, Tg Mures"

580102

150

311,105.0034,568.00345,673.00
Cheltuieli cu salariile aferente proiectului "Achizitie
mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m
deal, Pitesti, Tg Mures"

580102

151

29,742,819.00762,637.0030,505,456.00

Achizitia lucrarilor de constructii si a dotarilor care
fac obiectul investitiei proiectului ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580102

152

37,953.004,217.0042,170.00

Achizitia serviciilor dirigintelui de santier pentru
implementarea proiectului,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580102

153

27,448.003,050.0030,498.00
Achizitie servicii de audit financiar al proiectului,,
Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,

580102

154

111,845.0012,428.00124,273.00

Cheltuieli pentru comisioane, cote,taxe,costul
creditului pentru proiectul ,, Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580102

155

12,009.001,335.0013,344.00
Achizitia de servicii de informare si publicitate in
cadrul proiectului ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,

580102

156

90,578.0010,065.00100,643.00

Achizitia de servicii de consultanta pentru elaborarea
procedurilor de achizitie publica aferente proiectului
,, Modernizarea transportului public de calatori al
Municipiului Tîrgu Mures,,

580102

157

113,794.0012,644.00126,438.00

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”

580102

158
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37,953.004,217.0042,170.00
Achiziția serviciilor pentru verificarea tehnica a
proiectului tehnic ,, Modernizarea transportului
public de calatori al Municipiului Tîrgu Mures,,

580102

159

1,564,664.00173,852.001,738,516.00

Cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru
instalarea statiilor de incarcare aferente proiectului:
Achizitie mijloace de transport public - autobuze
electrice - 10m deal - Iasi, CJ Neamt, Tg. Mures

580102

160

205,830,274.0014,081,900.00219,912,174.00580102Total

119,079.003,054.00122,133.00

Achizitia lucrarilor de constructii si a dotarilor care
fac obiectul investitiei proiectului " Modernizarea
transportului public de calatori al Municipiului Tîrgu
Mures,,

580103

161

14,060,000.001,140,000.0015,200,000.00

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"

580103

162

5,130,000.00570,000.005,700,000.00

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"

580103

163

15,687,905.00825,680.0016,513,585.00

Achizitie autobuze ecologice aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580103

164

4,500.00500.005,000.00

Servicii de audit financiar aferente proiectului
“Achiziționarea de autobuze ecologice care să
deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mureș”

580103

165

13,490.001,500.0014,990.00

Servicii de informare - publicitate aferente
proiectului: Achizitionarea de autobuze ecologice
care sa deserveasca transportul public de calatori al
mun. Tg. Mures

580103

166

35,014,974.002,540,734.0037,555,708.00580103Total

288,930,917.0019,437,654.00308,368,571.0084020302Total

338,851,627.0077,060,558.00415,912,185.00Total
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