
 

 

 

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.  337 

din  28  octombrie  2021 
 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici,  pentru obiectivul  

   “Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53” 

 

 

 Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

        Având în vedere: 

 a)  Referatul de aprobare nr. 57591/1633/12.08.2021 initiat de Primar prin Direcția Tehnică, 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ”Locuințe sociale str. 8 Martie 

nr. 53” , 

b) Raportul Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală nr. 

58573/18.08.2021, 

 c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș, 

            d) Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local, 

 

        În conformitate cu prevederile: 
 art. 71 alin (1), (2) și art. 66 pct 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal 

bugetare  

 art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2) din 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; 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și ccompletările ulterioare  

 Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 

57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

  

  Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul ” Locuințe sociale str. 8 

Martie nr. 53”, în conformitate cu prevederile legale, după cum urmează:  

 

 Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 28.480.551,01  lei 

din care C+M (lei cu TVA): 22.659.714,91 lei 
 

Capacităţi: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici: 



 Suprafata construita la sol/bloc este de: 360,76mp x 4 blocuri = 1.443,04 mp 

 Suprafața carosabilă este de 1.172,00 mp,  

 Suprafața parcajelor este de 1.200,00 mp,  

 Suprafața trotuarelor este 1.240,00 mp, 

 Suprafata spatii verzi 5.405,80 mp, 

 Suprafata spatiu de joaca 154,00 mp 

 Descrierea sumară a investitiei este prezentată în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Investiţia propusă prin proiectul tehnic va respecta prevederile Legii nr. 372/2005, 

republicată, privind performanţa energetică a clădirilor.  

 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Tehnică. 

 

Art. 4. 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. 

         Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

   - Direcției Tehnice 

 

 

 

   

                                                                                                                                                            

Președinte de ședință, 

                                                                                                                       Kelemen Attila-Márton 

                             Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea  a fost adoptată  cu  20  voturi  „pentru” şi 2 voturi “abţinere”)  

 
 


