
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 41 

din  27 februarie 2020 
 

privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și 

a  indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 

356/29.11.2018 și respectiv prin  Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform 

anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul 

„Transformarea străzilor cu circulație pietonală  intensă-zona Clinicilor în trasee mai 

prietenoase față de pietoni si bicicliști”  , proiect propus spre finanțare prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv 

Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții 

bazate pe planurile de mobilitate urbană 

 

 Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

  

Având in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 9516/982 din 13.02.2020 iniţiat de Primar prin 

Administrația Domeniului Public privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza 

D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a  indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin 

Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin  Hotărârea Consiliului local nr. 

94/28.03.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru 

proiectul pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală  intensă-zona 

Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, proiect propus spre finanțare 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, 

Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană, 

 Avizele favorabile de la Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională şi respectiv 

Direcţia Economică,  

 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 - HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare și a Ghidului de finanțare pentru POR 2014-2020, Axa 

prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 

   - art. 129 alin.(1), alin. 2 lit. „b”, alin. (4)  lit. „e”, art. 139 alin. (1), alin.(3) lit. „d”, lit. 

„e”, art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1.  Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 

907/2016) și a  indicatorilor tehnico-economici aferenți, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local 

nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin  Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019, conform 

anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Transformarea 

străzilor cu circulație pietonală  intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni 

si bicicliști” , proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon 

in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană. 

 

 



 
 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public, Direcția Proiecte 

cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică și Direcția 

Economică. 

 

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă 

                                              Papuc Sergiu Vasile 

                            Contrasemnează,    

p. Secretarul general al Municipiului  Târgu Mureş, 

              Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                     Buculei Dianora-Monica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


