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D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1.701 

din  18  noiembrie  2022   

     

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  24  noiembrie  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  noiembrie  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 Mureş, 

                       

 

                                                     

 

 



    

                                                                          Anexă la Dispoziţia nr. 1.701 /18.11.2022 

                                                                    a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.701 din 18.11.2022 se convoacă şedinţa 

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

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 modificării  HCL nr. 358 din 19 decembrie 

2019 privind aprobarea gestiunii delegate prin contract de concesionare a fondului locativ de stat, 

inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință, către SC Locativ SA, precum și aprobarea 

constituirii comisiei de negociere a redevenței datorate de SC Locativ SA în baza contractului de 

concesionare. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației de urbanism Reactualizare 

PLAN URBANISTIC GENERAL al Municipiului Târgu Mureș cu Regulamentul local de urbanism și 

Strategia de Dezvoltare Spațială aferentă – Inițiator Municipiul Târgu Mureș 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al Municipiului Târgu 

Mureş 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind Programul multianual 

de interes public ”Programul local rabla”, aprobat prin articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 120 

din 2022.  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 reprezentanți ai administrației publice locale în 

Consiliului de administrație al Palatului Copiilor din municipiul Târgu Mureș, anul școlar 2022-2023 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare pentru elevii 

din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, anul școlar 2022-2023. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor încăperi/spaţii/birouri în 

suprafaţă de 30,7 mp din suprafaţa totală de 772 mp, reprezentând Oficiu şi Bucătărie, din imobilul 

identificat în CF nr. 129280-C1 Târgu Mureş, str. Plutelor nr. 1, administrat de Clubul Sportiv 

Municipal Târgu Mureș - Marosvásárhelyi Városi Sportklub , cu destinaţia de Cabinet de medicină 

sportivă şi Centru de evaluare aptitudini sportive. 

8. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilelor situate în Târgu Mureș, str. 

Furnicilor, nr. 2, jud. Mureș, identificate în CF nr. 142987 Târgu Mureș, de către Direcția Fiscală 

Locală în vederea desfășurării activităților proprii. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic 

zonal - reconformare zonă din UTR"CP3" în UTR"CP3z" pentru construire spații multifuncționale de 

interes municipal și extramunicipal (birouri, spații de cazare, reprezentanțe de firme, servicii 

profesionale, locuințe colective, etc.)",   cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Gh. Doja nr. 

24; 26- 28- 30   Iniţiator: SC"TRIPLE PROPERTIES" SRL 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor valorici actualizați la obiectivele: 

„Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 3 blocuri de locuințe din 

municipiul Târgu Mureș”. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 167/25.06.2015 și aprobarea 

încheierii unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 198/01.07.2011, în sensul eliminării din 

anexa 1 a actului adițional nr. 2/198 din 21.08.2015, a imobilului reprezentând  Piața de Vechituri din 

Târgu Mureș , str. Călărașilor nr. 107 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 410 mp din Târgu 

Mureş, str.  Gurghiului,  în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş de la Muntean Istvan și 

soția Muntean Angela-Alina. 



13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Târgu 

Mureş, str.  Preot Ștefan Rusu, în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş de la Ciubucă Dan-

Ioan. 

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

Mureş a drumului public  în suprafaţă totală de 2873 mp situat pe str. Piatra Corbului. 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea folosirii cu titlu gratuit de către Societatea Cultural 

Patriotică „Avram Iancu” a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în proprietatea 

municipalității și administrate de SC LOCATIV SA 

16. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 

de investiţii „DALI – Modernizare str. Plutelor” 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţiilor pentru perioada 1 ianuarie - 31 

decembrie 2023 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în 

baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001, cu 

modificările și completările ulterioare. 

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul privat al Municipiului Târgu 

Mureș a rețelei de apă și canalizare cu instalațiile aferente investiției ”Extindere de rețea de apă 

potabilă și rețea de canalizare menajeră strada Hints Otto loc. Târgu Mureș” de la investitorul SC 

FUSION CONSTRUCT SRL și predarea acesteia în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. 

19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.417/21.12.2021 referitoare la 

reorganizarea Serviciului Public Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”, din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Complexul de 

Agrement „Weekend” - instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, modificarea 

corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a 

statului de funcții 

20. Proiect de hotărâre privind introducerea unor noi taxe, în cadrul Serviciului Public 

de Utilităţi Municipale, pentru anul 2022 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 241 din 17.12.2020 

privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Târgu Mureş 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al  Municipiul Târgu Mureș a unui 

teren în suprafață de 4440 mp situat în str. Sârguinței. 

23. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiul Târgu Mureș a 

terenului în suprafață de 875 mp situat în str. Brașovului. 

24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 40 mp din Târgu 

Mureș, str. Rovine în proprietatea publică Municipiului Târgu Mureș de la Kacsó László și Kacsó 

Borbála 

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

a drumului public în suprafața de 493 mp situat pe str. Semenic. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului negociat în valoare de 165.876 euro 

pentru achiziționarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureș a terenurilor situate în zona 

Valea Rece. 

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

a drumului public în suprafața de 1239 mp situat pe str. David Ferenc 

28. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a îndemnizaţiei în valută pentru o 

delegaţie de 3 zile din partea Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș în 

Germania, la Erlebnis - Zoo Hannover. 

29. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a îndemnizaţiei în valută pentru o 

delegaţie de 2 zile din partea Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș în Ungaria 

la Zoo Nyiregyháza, la Zoo Miskolc și la Zoo Debrecen. 



30. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a îndemnizaţiei în valută pentru o 

delegaţie de 2 zile din partea Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș în Ungaria, 

la Grădina Zoologică și Botanică din Budapesta, respectiv Centrul Național pentru Biodiversitate și Conservarea 

Genelor Gödöllő și Grădina Zoologică din Gyöngyös. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități/gratuități la transportul public în 

comun pentru diferite categorii sociale și persoane cu domiciliul în Târgu Mureș, precum și aprobarea 

încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș 

32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în  concesiune  către S.C. Administrator 

Imobile şi Pieţe S.R.L. a terenurilor situate pe str. Podeni nr. 10 

33. Proiect de hotărâre privind sistarea investiției  ”Amenajare Parc Municipal, Centru de 

Atletism și Stadion” și realocarea materialelor achiziționate  în baza Acordului cadru nr.  41 din 

9.05.2019. 

34. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Construire centru integrat de 

colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgu Mureș” 

35. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al  Municipiul Târgu Mureș a 

unor terenuri situate pe raza administrativă a municipiului. 

36. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public al 

Municipiului Târgu Mureș în sensul includerii a 14  mijloace de transport electrice de 12 m și a 

stațiilor de încărcare aferente, destinate serviciului public de transport local și punerea la dispoziție a 

acestor bunuri în administrarea și exploatarea operatorului delegat S.C. Transport Local S.A. precum și 

aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș cu nr. 

75072/29.11.2019. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 296 din 28.07.2022 privind 

reorganizarea Serviciului Public Utilități Municipale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureș, în Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș instituție publică de cultură, de interes 

local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, 

a numărului de personal și a statului de funcții. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F., 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul: „S.F 

CONSTRUIRE PARKING SUBTERAN ÎN ZONA FOSTULUI HOTEL PARC“ 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 

S.F/D.A.L.I., indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru 

proiectul: „S.F./D.A.L.I. Reamenajare str. Primăriei“ 

40. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-economice faza               

S.F./ D.A.L.I., indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru 

proiectul: „S.F./D.A.L.I. Reamenajare  str. Enescu“ 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2023 și transferul 

patrimoniului necesar începerii activității Direcției Complexul de Agrement „Weekend”. 

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 


