
R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 

MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ 

P R I M A R  

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  937 

din  17  mai  2021       

privind convocarea  Ședinței  extraordinare  a  Consiliului local al municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  21  mai  2021 

                 

 

 Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,  

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

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

 

D i s p u n e : 

 

Art. 1.  Ședința  extraordinară a  Consiliului local al municipiului Târgu Mureș  se 

convoacă pentru  ziua  de  vineri, 21  mai  2021, ora 12ºº, online, , 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. 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. 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. 

 

                                                                                  P R I M A R , 

                                                                                       Soós Zoltán  

 

                           Viză de legalitate, 

      p. Secretar  general al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                              Szövérfi  László 
 

 

 

 

 

 

 



                     Anexă la Dispoziţia nr. 937/17.05.2021 

                                                                                                                       a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 937 din 17 mai 2021, se convoacă 

şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureş, care va avea loc vineri, 

21  mai  2021, ora 12ºº, online,   cu următorul  

 

 

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor consilieri juridici ai  

Direcţiei Juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul U.A.T. 

– Municipiul Târgu Mureş, în reprezentarea intereselor Consiliului local al Municipiului 

Târgu Mureş în faţa instanţelor de judecată, în Dosarul nr. 518/102/2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără 

publicare prealabilă a unui anunţ de participare, pentru delegarea serviciului public de 

salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropire şi întreţinerea căilor publice, 

precum şi colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureş, prin 

contract de prestări de servicii, ca procedură de urgenţă, conform prevederilor art. 104 alin. 

(1) lit, „c” din Legea nr. 98/2016 şi a documentaţiei de atribuire aferentă, în vederea 

asigurării continuităţii serviciului.  

 

 

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

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

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. 

 

 

 

P R I M A R , 

Soós Zoltán 
 

 

 


