
C O N V O C A T O R 
 
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.538 din data de 22 mai 2015, se 

convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 28 
mai 2015 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mure ş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu 
următoarea, 

 
O R D I N E    D E    Z I : 

 
 

- Proiect de hotărâre  privind  validarea  unui  mandat  de  consilier  local 
municipal din partea  Partidului  Naţional  Liberal. 

1. Informare privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei 
acordate în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 
1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
copiii ce frecventează creşa în anul şcolar 2015 – 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.  

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei comisii pentru analizarea 
oportunităţii colaborării Municipiului Tîrgu Mureş cu  ASOCIAŢIA „Fotbal Club A.S.A. 2013 
Tîrgu Mureş”.  

5. Proiect de hotărâre privind  amenajarea unui teren de fotbal cu nisip în incinta 
Complexului de Agrement şi Sport « Mureşul ».     

6. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 89 din 26 martie 2015 privind unele măsuri în domeniul închirierii terenurilor pentru 
terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”.  

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren suplimentar în suprafaţă de 
5 mp. către d-na  Tripon  Ana, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş. 

8. Proiect de hotărâre privind  concesionarea unui teren suplimentar în suprafaţă de 
5 mp. către dl.  Lucaciu  Gheorghe, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului 
Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pe trimestrul I – 2015.  

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ 
Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere 
calculate în urma impunerii retroactive pe perioada de prescripţie a imobilelor deţinute de 
proprietarii, care au achitat impozitul pe clădiri şi teren la Sîntana de Mureş, dar aparţin teritorial 
administrativ Municipiului Tîrgu Mureş. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal 
Tîrgu Mureş nr. 19/30.01.2014 referitoare la concesionarea directă către S.C. Balint Trans S.R.L. 
a terenului în suprafaţă de 37,80 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal 
Tîrgu Mureş nr. 311/14.10.2014 referitoare la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Tîrgu 
Mureş str. Mureşului f.n. 

14. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere 
calculate în urma impunerii retroactive  a imobilelor deţinute de proprietarii care au achitat 
impozitul pe clădiri şi teren la Sîntana de Mureş, dar aparţin teritorial administrativ Municipiului 
Tîrgu Mureş. 

15. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 
126/26.03.2009 referitoare la completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General etapa a II-a. 



16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire pensiune”, Str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 9 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar: Fazakas Robert. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan 
Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială cu regim de înălţime parter”, str. Remetea, fn, 
Beneficiari: Lazăr Lorand Csaba şi Lazăr Szidonia. 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan 
Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii unei case de locuit 
unifamiliale”, Str. Vasile Săbădeanu, nr. 42, Proprietari - Beneficiari: Plosca Andrei Ioan şi 
Plosca Ana. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
investiţia: ˝Amenajare spaţiu pentru Arhivă în imobilul din str. Bolyai nr.18, Tîrgu Mureş˝.                                                             

20. Proiect de hotărâre privind revizuirea si completarea Regulamentului de 
exploatare în regim de autotaxare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public din Municipiul 
Tirgu Mureş. 

21. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Pomilor nr. 2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Cozoş Petru Vlad şi 
Cozoş Cornelia Simona, în vederea realizării corpului de stradă. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 79 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f. nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Florea 
Iuliana, în vederea realizării corpului de stradă. 

23. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 60 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f.nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Olah 
Rozalia, în vederea realizării corpului de stradă. 

24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 94 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f. nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la 
Stăncioiu Eduard-Cornel, Stăncioiu Beatrice-Ioana, Sepsi Ladislau şi Sepsi Katalin, în vederea 
realizării corpului de stradă. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în reglementarea înscrierii 
provizorii în cartea funciară a unui imobil aflat în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş, situat 
pe str. Podeni nr. 10 

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Statului şi 
administrarea Universităţii Petru Maior din Tîrgu Mureş în patrimoniul Municipiului Tîrgu 
Mureş a imobilului situat pe str. Livezeni nr. 69. 

27. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind demontarea, 
transportul şi depozitarea conductelor existente în curtea U.M. 01016 Tîrgu Mureş, B-dul Cetăţii 
nr. 43, o parte din reţeaua termică care deservea blocurile situate pe strada Victor Babeş cu apă 
caldă şi energie termică pentru încălzirea locuinţelor. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic de Detaliu – Stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii unei case de 
locuit unifamiliale”, str. C-din Hagi Stoian, nr. 14A şi fn, proprietari – beneficiari Bucşi Valer şi 
Bucşi Daniela Ana. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei referitoare la 
închirierea terenului în suprafaţă de 363 mp situat în str. Budiului, fn, Tîrgu Mureş. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului Adiţional de modificare 
al art. 36 din Contractul de Delegare, precum şi Politica Tarifară – anexă la Contractul de 
Delegare – actualizate în concordanţă cu Actul Adiţional nr. 2 la Contractul de Credit. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării protocolului privind trecerea 
terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Tîrgu Mureş în administrarea acestora. 

32. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului situat în Tîrgu 
Mureş, Aleea Carpaţi nr. 5 din domeniul public al Judeţului Mureş în domeniul public al 
Municipiului Tîrgu Mureş. 



33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism " Plan 
Urbanistic Zonal - stabilire reglementări în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial nou", 
Strada Ioan Vescan, fn cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietari - beneficiari: 
Ferenczi Jozsef Levente, Katai Edita, Somodi Sandor, Janka Gizella, Oltean Emil, Oltean 
Georgeta.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan 
Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan şi stabilire zonă funcţională pentru construire 
ansamblu rezidenţial nou", Str. Cetinei,  f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, iniţiator: 
Pataki Janos Attila. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic Zonal – stabilire reglementări urbanistice pentru dezvoltare ansamblu rezidenţial nou” 
str. Valea Rece, fn, cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietar – beneficiar: Asociaţia 
„Noul Început”. 

36. Proiect de hotărâre privind închirierea de către S.C. IMATEX S.A. a unui teren 
de sport în suprafaţă de 596 mp, teren  aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, situat în 
str. Plutelor nr. 2. 

37. Proiect de hotărâre privind procedura de premiere şi Regulamentul de acordare a 
premiilor de excelenţă „Pro Cultura”. 

38. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente 
Serviciului de apă şi de canalizare. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din  Hotărârea Consiliului 
local nr. 184 din 29 mai 2014 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicilor 
tehnico - economici privind realizarea obiectivului “Amplasarea unui pilon de telecomunicaţii cu 
spaţii tehnice aferente” în suprafaţă de 300 mp în zona  Platoului Corneşti. 

40. Proiect de hotărâre privind trecerea unor  terenuri  în suprafaţă de 26 mp, 33 mp, 
30 mp şi 26 mp, din Tîrgu Mureş str. Ioan Vescan, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de 
la Ferenczi Jozsef-Levente şi sotia Ferenczi Eniko, Oltean Emil şi soţia Oltean Georgeta, Katai 
Edita, Somodi Sandor si soţia Janka Gizella. 

41. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Pomilor nr. 2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Struţu Sorin - Adrian şi 
soţia Struţu Anca. 

42. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 25 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Pomilor nr. 2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Morar Ioan şi soţia 
Morar Elena. 

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 35,8 mp. 
către dl. VARGA CORNEL DANIEL, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, str. 
Plutelor nr. 2 din Complexul de agrement şi sport « Mureşul ». 

44. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Serviciului Public de Utilităţi Municipale. 

45. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumelor reprezentând 
cota de participare a Municipiului Tîrgu Mureş pentru sezonul competiţional 2015 – 2016 la 
asocierile cu cluburile sportive: Baschet Club Tîrgu Mureş, Fotbal Club A.S.A. 2013 Tîrgu 
Mureş, Asociaţia Club Sportiv Universitar Tîrgu Mureş, Club Sportiv City’Us Tîrgu Mureş şi 
Club Sportiv Nova Vita Tîrgu Mureş. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării plăcilor informative în 
Municipiul Tîrgu Mureş privind denumirea tradiţională a unor străzi şi pieţe. 

 
                                                                                                                                                                        

P R I M A R 
dr. Dorin Florea 

 
 


