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D I S P O Z I Ţ I A   nr. 2023 

din  14  decembrie 2022   

     

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  20  decembrie  2022 

                 

 

 Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,  

 

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. 

b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

D i s p u n e : 

 

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  

ziua  de  marți,  20  decembrie  2022,   ora  14ºº, conform  documentului de convocare anexat.   

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt  puse la dispoziţia 

consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format   electronic. 

Art.  3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute 

de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș. 

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune 

amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art.  5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al 

Municipiului Târgu Mureș. 

Art. 6.  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. 

 

 

                                                                                              P R I M A R , 

                                                                                              Soós Zoltán  

 

 

                                 Contrasemnează, 

          p. Secretar  General al Municipiului Târgu Mureș 

                                 

                                                     

 

 

 

 



                                                    

                                                                          Anexă la Dispoziţia nr. 2023/14.12.2022 

                                                                    a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2023 din 14.12.2022 se convoacă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc  marți,  20 decembrie  

2022, ora 14ºº,  la sediul Municipiului Târgu Mureș, din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul  

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI :  

 

1. Proiect de hotărâre  privind impozitele și taxele locale pe anul 2023 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor  speciale percepute de Serviciul Relaţii 

cu consilierii, secretariat şi arhivă pentru anul 2023 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a Clubului 

Sportiv Municipal Târgu Mureș - Marosvásárhelyi Városi Sportklub din  Hotărârea Consiliului local 

municipal nr. 121 din 26.04.2018 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

actualizat al Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș - Marosvásárhelyi Városi Sportklub  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 

Zonal- reconversie subzonă funcțională și stabilire reglementări                       urbanistice pentru construire 

mic ansamblu de locuințe" cu regulamentul local de urbanism aferent,   str.  Voinicenilor  fnr. Iniţiator: 

Bordaş Alina- Emilia.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic 

zonal- stabilire reglementări pentru construirea a două case de  locuit, reglementare accese şi utilităţi- 

modificare parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 136/19.05.2016, str. Hints Otto - str. Pomilor, cu 

regulamentul local de urbanism aferent Inițiator: Galfi Arpad  

7. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului de hotărâre privind stabilirea 

cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2023, 

aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef   

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale specifice ce vor fi percepute de 

către Direcția Arhitect Șef în anul fiscal 2023 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia 

Tehnică pe anul 2023. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2023 

pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de împrumut pentru 

folosință gratuită a unui imobil clădire – Comodat imobiliar – între Municipiul Târgu Mureș în calitate 

de comodant, pe de-o parte și Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș în calitate de comodatar, pe de 

altă parte, având ca obiect clădirea (Atelierul Meșteșugăresc) situată în Târgu Mureș, strada Pășunii, pe 

terenul identificat în CF nr. 136934 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Târgu 

Mureș la Proiectul “Înființarea unui centru de zi pentru copii prin schimbare destinație, reabilitare și 

dotare imobil”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – Reforme 

Sociale, Investiția I1 -„Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de 

familie",           apelul de proiecte PNRR/2022/C13/I1 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale, amenzi și despăgubiri, 

percepute pentru anul 2023, în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor aplicate de către 

Serviciul public – Administratia domeniului public în anul 2023, precum şi instituirea unor sancţiuni 

contravenţionale aplicabile acestora 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale percepute de Serviciul 

Logistică „Biroul de scris și copiat acte„ pentru anul 2023 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2023 

percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș, 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, 

completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a 

autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru 

executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2023 

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea taxelor  pentru  anul  2023 percepute de către 

Administraţia Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către 

Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2023 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către 

Administraţia Complexului de Agrement şi Sport “Mureşul” pentru anul 2023 

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Costului mediu lunar de întreținere și a  

Contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2023, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea venitului lunar pe membru de  familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de 

întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice 

22. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către MAILAT LAURA a terenului 

în suprafață de 222 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș 

23. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către Curtifan Augusta-Diana-

Cristina și Curtifan Traian-Dragos,  a terenului în suprafață de 445 mp., teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureș 

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către CRISTEA LIVIU - LUCIAN 

a terenului în suprafaţă de 131 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC CAD MASTER SRL a 

terenului în suprafaţă de 314 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

26. Proiect de hotărâre  privind transmiterea  fără plată  în proprietatea Parohiei  Unitariene 

Dâmbul Pietros a terenului în suprafaţă de 708 mp, situat în str. Budiului - B-dul 1848,  identificat în CF 

nr. 141936 Târgu Mureş 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal 

Târgu Mureș nr.12/09.11.2020, renumerotată conform HCL nr.242/17.12.2020 cu nr.191/09.11.2020, 

privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și jurizare a proiectelor de finanțare depuse pe 

domeniile învățământ și sport. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , pentru 

obiectivul „SF modernizare Școala Gimnazială Liviu Rebreanu” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale percepute în anul 2023, de către 

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș- Marosvásárhelyi Városi Sportklub şi a criteriilor de departajare 

pentru închirierea bazelor sportive primite în administrare  

30. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş 

a  cotei de 800/1675 din terenul  în suprafaţă  de 1675 mp situat în str. Mihai Viteazul nr.26,  identificat 

în CF nr.123916 Târgu Mureș 

31. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș 

a drumului public în suprafață de 4343 mp situat pe str. Zeno Vancea 

32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 12 mp din Târgu Mureş, 

str. Mărului, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Moica Ioan Vasile și Moica Iustina 

33. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 50 mp din Târgu Mureş, 

str. Mărului, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Moica Ioan Vasile și Moica Iustina 



34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 

februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea 

Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș 

35. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 352 din 29 septembrie 2022,  punerea 

la dispoziția operatorului delegat S.C. Transport Local S.A. a unor racorduri electrice pentru stații de 

încărcare autobuze electrice. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției preliminată a bugetului Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș în anul 2022 

37. Proiect de hotărâre a proiectului de hotărâre privind acordul de principiu in vederea  

înființării unui consorțiu regional pentru învățământ dual, în care Municipiul Târgu Mureș să aibă 

calitatea de partener 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru  investiția  „FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ” în  incinta Cetății Medievale Târgu 

Mureș. 

39. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului Unității Administrativ 

Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2022  

 

 

 

 

Documentele  înscrise  în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse  la dispoziţia consilierilor locali ai 

Consiliului Local al Municipiului  Târgu Mureş  în format  electronic. 

 Cu privire la proiectele de hotărâri menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 

138 alin.12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

      P R I M A R , 

                                                      Soós   Zoltán 


