
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.   202  

din   18  februarie  2022       

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  24  februarie  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  joi,  24  februarie  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  

 

 

                            Viză de legalitate, 

    Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                              Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

 



                                                                    Anexă la Dispoziţia nr. 202/18.02.2022 

                                                                a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 202  din 18.02.2022 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc  joi,  24  

februarie  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 aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan 

urbanistic zonal - reconversie zonă funcțională pentru construire stație de comercializare a 

produselor petroliere, parcare auto și împrejmuire”, cu regulamentul local de urbanism aferent, 

Iniţiator: SC"DALCON” SRL. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 

urbanistic zonal - stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu rezidențial,        

reglementare accese și utilități - actualizare și modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 

304/06.09.2007", cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC"Dolomiti Home” SRL. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarea modalităţii de aducere la 

cunoştinţă a persoanelor fizice şi juridice a obligaţiilor privind registrul agricol. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de 

locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din 

locuinţele retrocedate, locuinţe pentru pensionari și locuințe pentru tineri (ANL), destinate 

închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2022. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei (Ghidul solicitantului) 

acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș 

pentru proiecte de și pentru tineret. 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale 

instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I al anului 2022. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanțarea nerambursabilă 

din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive pe semestrul I 

2022. 

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Gudiu Mircea și Gudiu 

Enikő a terenului în suprafață de 16 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.  

9. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către Kiss Anton Csaba a 

terenului în suprafață de 20mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș 

10. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Iszlai Zoltan și Iszlai 

Póli a terenului în suprafață de 12 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș 

11. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către MOLNOS ÁKOS a 

terenului în suprafață de 169 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș 

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Székely Zoltán a 

terenului în suprafață de 30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș. 



  

13. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către Toma Erzsébet a 

terenului în suprafață de 28 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș 

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Orbán Iosif și Orbán 

Paula-Irina a terenului în suprafață de 127 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu 

Mureș 

15. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către Ötvös Szabolcs a 

terenului în suprafață de 17 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, 

16. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către Poinaru Marcel-Paul a 

terenului în suprafață de 12 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș  

17. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către SC IMATEX SA a 

terenului în suprafață de 720 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, 

18. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către Rus Sorin și Rus 

Virginia Marinela a terenului în suprafață de 30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului 

Târgu Mureș 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Csorvasi Carol -Ștefan 

a terenului în suprafață de 9 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș  

20. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către CURTIFAN 

AUGUSTA-DIANA-CRISTINA şi CURTIFAN TRAIAN-DRAGOȘ a terenului în suprafaţă de 

445 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către IPÓ ȘTEFAN - 

ARPAD a terenului în suprafaţă de 10 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş   

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către BENEDEK ILDIKÓ a 

terenului în suprafaţă de 18 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

23. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către BENEDEK TERÉZ a 

terenului în suprafaţă de 25 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

24. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către LACATUS 

ALEXANDRU a terenului în suprafaţă de 16 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu 

Mureş. 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către POP COSMIN - 

MIHAI și POP DANIELA a terenului în suprafaţă de 460 mp., teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureş 

26. Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către S.N.G.N. Romgaz S.A 

a terenului  în suprafaţă de 423 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

27. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către SC GROSALIMENT 

S.A a terenului  în suprafaţă de 36 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

28. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către SOCIETATEA  

FILIALA DE INTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE ”ELECTRICA SERV” SA a 

terenului în suprafaţă de 600 mp.,  teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

29. Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA 

SRL a terenului în suprafaţă de 23 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

30. Proiect de hotărâre privind   concesionarea directă către SC RAUL & SANDA 

SRL a terenului în suprafaţă de 61,28 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

31. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă către PETRIȘ TIBERIU - 

IOAN și  IONIȚĂ CĂTĂLIN a terenului în suprafaţă de 182 mp.,  teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureş. 



 

32. Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către DĂRĂBUȘ DORU – 

VASILE - VICTOR și DĂRĂBUȘ ANCA -  CORINA în calitate de administrator a  SC 

RESTAURANT QUEEN SRL a terenului în suprafaţă de 189,00 mp.,  teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureş. 

33. Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către BALOGH ENIKŐ - 

MARIA a terenului în suprafaţă de 10 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş  

34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU BÁMBÓ 

CSABA a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş  

35. Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către VARGA CORNEL – 

DANIEL și VARGA ANDREEA a terenului în suprafaţă de 390 mp., teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureş 

36. Proiect de hotărâre  privind concesionarea unui teren suplimentar în suprafaţă 

de 6 mp. către doamna  Vultur- Klemsch-Silvia-Rozalia-Daniela, teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureș 

37. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către HAJDU BÁMBÓ 

CSABA în calitate de administrator a SC HAREX SRL a terenului în suprafaţă de 193 mp.,  

teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş 

38. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către SITA IOAN a 

terenului  în suprafaţă de 37,30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

39. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea directă către FĂRCAȘ IOAN - 

EUGEN și FĂRCAȘ JENICA a terenului în suprafaţă de 806 mp., teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureş. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării activităților finanțate de la 

bugetul local pentru planul de monitorizare postremediere a sitului remediat Iaz Batal 30 ha 

Târgu Mureș, și efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru identificarea destinației de tip 

energie verde. 

41. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentației de urbanism „Plan 

Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, reglementare 

accese” str. Constandin Hagi Stoian f.nr., Inițiator: Antal Petru – Ioan. 

42. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 

25 februarie 2021 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398 din 18 

decembrie 2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu 

Mureș, în sensul modificării suprafeței imobilului din fișa având nr. identificator imobil 148 

Piața Gării. 

43. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru 

spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și  schimbarea  destinației unui imobil 

aflat în proprietatea municipalităţii  administrat de S.C. LOCATIV S.A. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei de priorităţi„ pe anul 2022,  în 

vederea repartizării  spaţiilor cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţe  aflate în proprietatea 

municipalității administrate de S.C. LOCATIV S.A. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Expertiză 

tehnică şi DALI, Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti”. 

46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

S.C. Transport Local S.A. Târgu Mureş pe anul 2022. 



47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal 

nr. 284/20.09.2021 referitoare la  modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal 

nr. 94/2021 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019 

privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019  privind  

revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală  Piața Trandafirilor” din 

Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind 

aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piața 

Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureș, și înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 

30 august 2018. 

48.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii funcționării consorțiului 

școlar “ACADEMICA“ din Târgu Mureș. 

49. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 

6,11 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 

235, ap. 4, către Barath Margit și Barath Carol. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pentru anul 2022 al SC Locativ SA. Târgu Mureș. 

51. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții „Extindere rețea canalizare, rețea de apă, racorduri și branșamente 

strada Dealului”. 

52. Proiect de hotărâre privind  prelungirea aplicării, până la data de 30 iunie 2022, 

a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 

200/26.11.2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

53. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pentru anul 2022 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș, conform anexelor nr. 

1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

54. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică pe o durată 

de 5 ani pentru proprietarii de apartamente, în vederea recuperării cotei-părți din costurile 

lucrărilor de creștere a performanței energetice la 2 blocuri de locuințe din municipiul Târgu 

Mureș. 

55. Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului local municipal 

nr. 320 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar 

începerii activității Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană. 

56. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal 

nr. 337/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Locuințe sociale 

str. 8 Martie nr. 53” 

57. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Horaţiu Lobonţ,  în vederea 

semnării “Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal 

aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente 

şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat” din municipiu Târgu Mureş. 

58. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a doi reprezentanți și doi membri 

supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș în  comisiile de evaluare a probei de 

interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din Municipiul Târgu Mureș, sesiunea ianuarie-

aprilie 2022. 



59. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Târgu Mureș în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în anul școlar 2021-

2022 la Palatul Copiilor din Târgu Mureș și la Grădinița Creștină Creativă Pinocchio cu Program 

Prelungit din Târgu Mureș. 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 3 – Caietul de 

sarcini – parte integrantă a H.C.L.M. nr. 321/2021  privind aprobarea delegării Serviciului 

public de salubrizare pentru activitățile de dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în 

municipiul Târgu Mureș, prin contract de concesiune, precum și aprobarea constituirii comisiei 

de evaluare  și a membrilor înlocuitori și aprobarea unor documentații aferente acestuia. 

 

 

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 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 

 

 

 


