
 
                 

ROMÂNIA        

JUDEŢUL MUREŞ   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                       

                                          
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 59 

din  24  februarie  2022          

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

,,Extindere rețea canalizare, rețea de apă, racorduri și branșamente strada Dealului” 

 

 

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

 

        Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.4.056/70/DT/18.01.2022 initiat de Primar prin Direcția Tehnică 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  aferenți obiectivulul de investiție ,,Extindere 

rețea canalizare, rețea de apă, racorduri și branșamente strada Dealului”, 

 b) Avizul favorabil al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public,  

 c) Raportul de specialitate nr. 6783/475/2022 al Direcției Economice, 

d) Raportul de specialitate nr. 7032/2022 al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi 

administraţie publică local, 

e) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Municipal Târgu Mureș, 

  

        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; 

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

republicată, 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, 

art.243 alin. 1 lit.a din  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 de investiții ,,Extindere 

rețea canalizare, rețea de apă, racorduri și branșamente strada Dealului”, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează : 

 

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 296.548,00, 

 din care C+M (lei cu TVA):  213.010,00 lei. 

 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Tehnică 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. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

   - Direcției Tehnice 

   - Direcției Economice 

                           - Serviciului Public A.D.P. 

 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

 

                                Contrasemnează    

    Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  18  voturi  „pentru”) 

 


