ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 220
din 12 februarie 2021
privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului
Târgu Mureș din data de 15 februarie 2021
Primarul Municipiului Târgu Mureș,
Având în vedere prevederile art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin.
(4) , şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Dispune:
Art. 1. Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Târgu
Mureș se convoacă pentru ziua de luni, 15 februarie 2021, ora 12ºº , la sediul
Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform documentului de convocare anexat.
Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei este pus la
dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format
electronic.
Art. 3. Cu privire la proiectul de hotărâre menţionat, se pot formula şi
depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează
Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.
Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr.
554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează
Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Soós Zoltán
Viză de legalitate,
Secretar general al Municipiului Târgu Mureș,
Soós Erika

Anexă la Dispoziţia nr. 220/ 12.02.2021
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

CONVOCATOR
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 220 din 12 februarie 2021 se
convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureş, care va
avea loc luni, 15 februarie 2021, ora 12ºº , la sediul Municipiului Târgu Mureș,
camera 45, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE

ZI :

1.
Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție
publică a serviciilor de salubrizare – colectare și transport deșeuri municipale – și a
documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare
și funcționare și Modelul de contract de delegare prin contract de achiziţie publică.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei este pus la dispoziţia
consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format electronic.
Cu privire la proiectul de hotărâre menţionat, se pot formula şi depune
amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

PRIMAR,
Soós Zoltán

