
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.  1.729 

din  17  noiembrie 2020       

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de 26 noiembrie 2020 

                 

 

 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, 

D i s p u n e : 

 

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

pentru  ziua  de  joi,  26 noiembrie 2020, ora 12°°, 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 fizic şi 

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, 

p. Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                  Director  executiv  D.I.T.L. 

                             Szővérfi  László 

  



Anexă la Dispoziţia nr.1729/17.11.2020 

                                                                                     a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1729  din 17 noiembrie 2020  se 

convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi , 26 

noiembrie 2020, ora 12ºº,  online, cu următorul  

 

 

PROIECT  DE  ORDINE   DE    ZI : 

 

1. Proiectul de hotărâre  aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2020, 

pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului 

anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență și /sau alertă decretate în anul 

2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale, în sensul 

anulării accesoriilor aferente obligațiilor  bugetare principale  restante la data de 31.03.2020  

inclusiv și aprobarea procedurii de acordare a acestora.   

4. Proiect de hotărâre privind procedura de comunicare a actelor administrative 

fiscale, a actelor de executare silită și a altor acte emise de organul fiscal local, respectiv de 

transmitere a cererilor formulate de către contribuabili/plătitori prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță. 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea şi componenţa Comisiei Tehnice de 

Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Târgu Mureş. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 

172 din 30 mai 2019 pentru aprobarea actualizării componenței Comisiei de atribuire și schimbare 

de denumiri. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea regulamentului local de urbanism aferent 

documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire casă de 

locuit”, Strada Trebely nr.52, aprobată prin H.C.L. nr.188/27.06.2019 Beneficiari: Decean Cristian 

şi Decean Luminiţa- Emilia.  

8. Proiect de hotărâre  privind documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal - 

stabilire reglementări pentru schimbare de destinație și extindere locuință", strada Dâmbul Pietros, 

Nr. 29 cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari:Butnar Mihai şi Moldovan Mariana-

Doina. 

9. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal - 

stabilire reglementări pentru construire clădire multifuncțională  pentru spații comerciale, birouri și 

locuințe”, str. Cuza Vodă nr. 25 cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiar: Societatea 

KLOSTERMIET SRL. 

10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și 

selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor 

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 

administrează unități de asistență socială precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor. 



11. Proiect de hotărâre privind actualizarea membrilor în Comitetul director al Clubului 

Sportiv Municipal Târgu Mureș 

12. Proiect de hotărâre  privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local 

Municipal Târgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ din mun. Târgu Mureş, în anul şcolar 2020-2021. 

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor încăperi situate în 

clădirea internatului Colegiului Economic Transilvania din Târgu Mureş, str. Vulcan nr.6, către 

Direcţia de Sănătate Publică Mureş. 

14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura 

emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al 

Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind 

aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a 

infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii 

Consiliului Local municipal nr. 182/2008” 

15. Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 

398/18.12.2018  privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureş. 

16. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 372 

din 19 decembrie 2019 referitoare la actualizarea preţului Acordului contractual nr. 84/21.05.2014 - 

Proiectare şi execuţie de lucrări aferente proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 

ha – Târgu Mureş”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente 

proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Târgu Mureș în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”. 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de 

investiție “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul 

Vocaţional de Artă,Târgu Mureș”  finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală   

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 

închirierii, în Municipiul Târgu Mureș. 

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

obiectivelor de investiții privind lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 32 

blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în 

domeniul asistenței sociale pentru anul 2021. 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Soós Zoltán ca reprezentant al 

UAT Municipiul Târgu Mureș în organul de conducere (Comitetul Director) al Grupului de Acțiune 

Locală Municipiul Târgu Mureș. 

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din 

municipiul Târgu Mureş pe anul 2020, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 - normele 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. 

 

 

P R I M A R , 

             Soós   Zoltán 
 

 


