
 

 

 

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.  418 

din  21  decembrie  2021 
 

privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției: „Lucrări de eficientizare energetică si consolidare la Școala Gimnazială nr 7 corp B” 

 

 

 

        Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință  ordinară de lucru, 

 

         Văzând  Referatul de aprobare nr. 88658/ din 09.12.2021  inițiat de Primarul municipiului 

Târgu Mureș prin Direcția Scoli, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Lucrări de eficientizare energetica si consolidare la 

Școala Gimnaziala nr 7 corp B”, 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției proiecte cu finanțare internațională, 

resurse umane, relații cu publicul și logistică și al  Direcției economice,  

 Având în vedere: 

a) Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație 

publică locală  nr. 90197/14.12.2021, 

b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. 

 

 

 În conformitate cu prevederile :   

 OUG 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene cu modificările și 

completările ulterioare 

 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 

completările 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), art. 196 alin. (1) lit. a) și  

art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 



                                                           H o t ă r ă ș t e: 

 

ART. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică și  indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „Lucrări de eficientizare energetică și consolidare la Școala Gimnazială nr 

7 corp B”, conform Anexei nr.1, precum și Anexa  2 privind descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect. 

ART. 2 Valoarea totală a obiectivului de investiții este de  1.660.560,24. lei cu TVA, din 

care C+M 1.399.397,22  lei cu TVA.  

ART 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Executivul Municipiului Târgu Mureș  prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse 

Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcția Economică și Direcția Școli. 

 ART. 4  În conformitate cu prevederile art. 252, alin.1, lit.c, art. 255 din OUG. 

57/05.07.2019 privind Codul administrativ, și art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

           ART. 5  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, 

Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcției Economice şi Direcției Şcoli. 

 

 

                                                                                                           Președinte de ședință, 

                                                                                                          Kelemen Atilla-Márton 

                              Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  19  voturi  „pentru”  şi  3 voturi „împotrivă”)    

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


