
                                                                                                                                                                       

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. 142 

din 29 aprilie 2022 
 

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Locuințe sociale str. 8 

Martie nr.53” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectiv specific: Prioritatea de investiții 9.1  

Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7  
 
 

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

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 31.105 din data de 26.04.2022 inițiat de Primar prin 

Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică – 

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor 

aferente proiectului „Locuințe sociale str. 8 Martie nr.53” în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectiv specific: 

Prioritatea de investiții 9.1 Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7, 
 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției tehnice, Direcției Economice și al 

Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, 

 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, u 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 â ş t e : 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul şi  cheltuielile aferente proiectului „Locuințe sociale str. 8 

Martie nr.53” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 9, Obiectiv specific: Prioritatea de investiții 9.1 Apelul de proiecte 

POR/2019/9/9.1/1/7  



 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Locuințe sociale str. 8 Martie nr.53” în 

cuantum de 28.480.551,01 lei (inclusiv TVA). 

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 9.950.688,01 lei reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de  2%  din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 370.597,26 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Locuințe 

sociale str. 8 Martie nr. 53” 

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Locuințe sociale str. 8 Martie nr.53”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș 

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art. 6.  Se împuternicește domnul SOÓS ZOLTÁN, primarul Municipiului Târgu 

Mureș în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș să semneze toate actele 

necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgu Mureș. 

 

Art. 7. 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. 8.  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. 9. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Municipiului Târgu Mureș, dl. Soós Zoltán, 

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relatii cu 

Publicul și Logistică,  

- Direcției Economice, 

- Direcției Tehnice. 

   

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                               Papuc Sergiu Vasile 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 


