
 

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. 356 

din 28 octombrie 2021 
 

privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții  „Modernizare strada Dezrobirii” 
 
 

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

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 75.571 din data de 22.10.2021 inițiat de Primar prin 

Direcţia Proiecte cu Finanţare Internaţională, Resurse Umane – Serviciul Proiecte cu Finanţare 

Internaţională, privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții  „Modernizare strada Dezrobirii” și 

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

 

În conformitate cu prevederile : 

a) Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 

"Anghel Saligny"; 

b) ORDIN  Nr. 1330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor 

de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"; 

 c) ORDIN  Nr. 1321/2021 din 20 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 

obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"; 

d) ORDIN  Nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la 

art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

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

normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

f) art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                                               

                                                     H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă Cererea de finanțare și Devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investiții  ”Modernizare strada Dezrobirii”., în cadrul  Programului Național de Investiții 

"Anghel Saligny”, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrată din prezenta hotărâre 

Art. 2. Se constată și susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

proiectului. 

Art. 3. Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform Devizului general este de 

10,071,221.88 lei cu TVA, din care C+M 8,567,109.42 lei cu TVA.  

 

 



Valoarea totală a obiectivului de investiții – lei cu TVA 10,071,221.88 

Valoarea solicitata de la bugetul de stat – lei cu TVA 9,675,095.20 

Valoarea solicitata de la bugetul local – lei cu TVA 396,126.68 

Valoarea calculata conform standardului de cost – lei fără TVA 5,304,057.96 

Costul unitar aferent investiției – lei fără TVA 4,027,378.86 

 

 

 Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Proiecte cu Finanţare Internaţională, 

Resurse Umane, Relaţii cu Publicul şi Logistică și Direcția Tehnică. 

 

            Art. 5.  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. 6. Prezenta hotărâre se comunică la Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, 

Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Direcția Economică și Direcția Tehnică. 

   

    

 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                               Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


