
 

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. 366 

din 19 noiembrie 2021 

 
privind participarea la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul „Programului privind 

creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice” și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare, 

reabilitare și eficientizare energetică -corp C1 -Liceul tehnologic ”Avram Iancu”,  

str. Gh. Doja nr.13, Târgu Mureș 

 

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

 

         Văzând  Referatul de aprobare nr. 81.676/314 din 15.11.2021  inițiat de Primarul municipiului 

Târgu Mureș prin Direcția Scoli, privind participarea la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul 

„Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri 

publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Modernizare, reabilitare și eficientizare energetică -corp C1 -Liceul tehnologic ”Avram Iancu”, 

str. Gh. Doja nr.13, Târgu Mureș 

 Luând în considerare avizele favorabile ale Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, 

Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică și a Direcției Economice,  

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 82.240 din 16.11.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală,Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local municipal Târgu Mureș. 

 

 În conformitate cu prevederile :   
- Ordinului 1548/2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și 

pădurilor nr.2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare din anul 2021 a Programului 

privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice; 

-  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

        În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art.139, alin.(1) alin. (3),  și art. 

196 alin. (1) lit. „a” din OUG.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 participarea la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul „Programului 

privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice” și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare, 

reabilitare și eficientizare energetică -corp C1 -Liceul tehnologic ”Avram Iancu”, str. Gh. Doja 

nr.13, Târgu Mureș. 

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Modernizare, reabilitare și eficientizare energetică -corp C1 -Liceul tehnologic ”Avram Iancu”, 

str. Gh. Doja nr.13, Târgu Mureș, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, precum și documentația tehnico-economică. 

 

 



 

 

Art. 3 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor 

eligibile ale obiectivului, cât și susținerea cheltuielilor neeligibile, pentru proiectul „pentru 

obiectivul de investiții: „Modernizare, reabilitare și eficientizare energetică -corp C1 -Liceul 

tehnologic ”Avram Iancu”, str. Gh. Doja nr.13, Târgu Mureș”, conform Anexei nr.2 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. 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. 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  Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, 

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

                                                  

 

 

 

                                                                                                                Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


