
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.  1.903 

din   22  octombrie 2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  28  octombrie  2021 

                 

 

 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,  28  octombrie  2021,   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.  1.903/22.10.2021 

                                                             a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.903 din 22.10.2021 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi,  28 

octombrie 2021, 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   prelungirea aplicării, până la data de 31 ianuarie 

2022, a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 

data de 31.03.2021 inclusiv, aprobate prin Hotărârea consiliului local municipal Târgu  Mureş nr. 

200/26.11.2020, în conformitate cu OUG an 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor 

fizice în vederea practicării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari. 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr. 296 din 30 septembrie 2021 și 

aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de 

locuințe, precum și repartizarea spațiilor aflate în proprietatea municipalității administrate de SC 

LOCATIV SA. 

4. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  noiembrie 2021 - ianuarie 2022. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 

2021, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș. 

6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziționare a imobilului 

( clădire și teren), situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 64-68, jud. Mureș, identificat  în 

CF nr. 125174 și CF nr. 126160 

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

16,32 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Nicolae Grigorescu, nr. 6, 

ap. 4, către Mozes Antal. 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele :” 

Lucrări de intervenție privind creşterea performanței energetice la 13 blocuri de locuințe din 

municipiul Târgu Mureş”. 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organizării unui concurs de soluții cu 

tema Centru de Inovare şi Parcaj Subteran în vecinătatea Teatrului Național. 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii pentru urmărirea procedurii 

de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public în Municipiul  Târgu Mureș. 

11. Proiect de hotărâre   privind  radierea dreptului de folosinţă al Asociaţiei Club 

Sportiv Trans-Sil Târgu Mureş asupra terenului în suprafaţă de 20.400 mp, înscris în CF nr. 

7382/I. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui  teren în suprafaţă de 44 mp din Târgu 

Mureş, str. Tazlăului f.n.  în proprietatea  publică  a Municipiului Târgu Mureş de la Cuc Vasile 

Lucian şi soţia Cuc-Iştoc Andreea. 

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

obiectivul “Locuințe sociale str.  8 Martie nr. 53”.  

14. Proiect de hotărâre  privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului 

Local al Municipiului Târgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din  Municipiul Târgu-Mureş, în anul şcolar 2021-2022. 

 



15. Proiect de hotărâre  privind propunerea de schimbare a destinației imobilului 

situat în Târgu Mureș str. Gh. Doja nr.250, înscris în cartea funciară nr.130476 Târgu Mureș, 

nr.crt.A1.1, nr. cadastral 130476-C1, Târgu Mureș, fostul Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din 

Târgu Mureş, din unitate de învățământ  în sediu necesar desfășurării activității unor instituții 

publice aflate în subordinea Consiliului Local. 

16. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Școlii 

Gimnaziale nr. 7 Târgu Mureș, corp „B” – fosta Școala Gimnazială nr. 6, asupra imobilului situat 

în Târgu Mureș, str. Secuilor Martiri, nr.. 14 înscris în Cf nr. 130769 Târgu Mureș, corp C1, C2, 

C3, și trecerea imobilului respectiv în administrarea Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”Târgu 

Mureș. 

17. Proiect de hotărâre privind  transmiterea fără plată a  suprafeţei de 1810 mp, din 

suprafaţa totală de 23.947 mp, a terenului  situat în B-dul Pandurilor, nr. 69,  identificat în CF nr. 

139919 Târgu Mureş, nr. top:3755/28, în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Sf. Ana Târgu 

Mureş VI. 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 31 mp din Târgu 

Mureş, str. Cornești nr.82 , în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Costea Vasile și 

Chibelean Sorina Liliana. 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 100 mp din Târgu 

Mureş, str. Zeno Vancea, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Anna& Kata 

Residence SRL.  

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 66 mp, aferent construcției C15 situat pe 

str. 22 decembrie 1989, nr. 35 identificat în CF nr. 122106 Târgu Mureș. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Târgu Mureș și 

Federația Română de TEQBALL. 

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

52 din 25.02.2021, referitoare la  accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport 

aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale.  

23. Proiect de hotărâre privind darea în folosiți gratuită a etajelor III și IV, din 

imobilul Liceul Tehnologic – Emil A. Dandea din Târgu Mureș, situat în Târgu Mureș, str. Gh. 

Doja nr. 250, clădirea A.1.2., respectiv etajul III și IV, al imobilului înscris în CF nr. 

90387/N/XXXVI Târgu Mureș, nr. Cadastral 130476-C2, Târgu Mureș, către TRIBUNALUL 

MUREȘ pentru depozitarea dosarelor de arhivă. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unuia din beneficiarii 

convenției de folosință ce face parte integranta din contractul de închiriere nr. 

nr.86/2014/57763/2014 încheiat de Municipiul Târgu Mureș și Arhiepiscopia Romano Catolică 

Alba Iulia prin Fundația Statusul Romano Catolic din Transilvania pentru imobilul  situat în 

Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul nr. 15 

25. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută 

pentru o delegație din partea Municipiului Târgu Mureș în vederea deplasării la 

Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 18-20 noiembrie 2021. 

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

Urbanistic Zonal- stabilire zonă funcțională și reglementări urbanistice pentru construire 

ansamblu de locuințe colective", modificare parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 

103/14.04.2016, cu regulamentul local de urbanism aferent str. Mărului fnr.                                          

Iniţiator- Beneficiar: SC" Soccer Construct" SRL. 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2879 mp din 

Târgu Mureş, str. Mărului f.nr., în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Soccer Construct 

SRL prin reprezentant Sepsi László și Gálfi Árpád. 

28. Proiect de hotărâre privind  exprimarea acordului în vederea realizării investiției 

”construire creșa mică” în Municipiul Târgu Mureș și predarea către Compania Națională de 

Investiții CNI SA a amplasamentului situat în Târgu Mureș, zona str. Mărului identificat prin CF 

142478 Târgu Mureș. 

 

 



29. Proiect de hotărâre privind funcționarea centrelor de vaccinare împotriva 

virusului SARS COV 2, la nivelul Municipiului Târgu Mureș, în locațiile: Casa de Cultură Mihai 

Eminescu, Târgu Mureș  str.Nicolae Grigorescu nr.19, Casa de oaspeți, Târgu Mureș str.Plutelor 

nr.2 și Sala de sport a Școlii  Gimnaziale Tudor Vladimirescu , Târgu Mureș str.Cutezanței, 

nr.51. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Pod de legătură nou între strada Gheorghe Doja – 

strada Băneasa peste CFR”. 

31. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Construire pod peste râul Mureș” 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții  „Modernizare strada Eden”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare strada Băneasa, tronson intre str. 

Depozitelor si str. Nicolae Bălcescu” 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare Strada Dezrobirii”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare Strada Libertății tronson între str. Cuza 

Vodă și str. Barajului”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Modernizarea drumului de legătură DC136 dintre satul 

Hărțău, UAT Pănet si strada Remetea, UAT Târgu Mureș, județul Mureș - UAT Târgu Mureș”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Târgu 

Mureș și UAT Comuna Pănet în vederea depunerii proiectului ”Modernizarea drumului de 

legătură DC136 dintre satul Hărțău, UAT Pănet si strada Remetea, UAT Târgu Mureș, județul 

Mureș - UAT Târgu Mureș” 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul 

Târgu Mureș și DAS Târgu Mureș în vederea implementării proiectului ”Planificare strategică și 

măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Târgu Mureș”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire  măsuri unitare de 

organizare şi asigurarea dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Târgu Mureş aflate în 

competența Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes 

local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Fundaţiei Social-Umanitare 

“Novum- Forum” din muncipiul  Târgu Mureş. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de prestare a activității de 

curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheț pe raza Municipiului Târgu Mureș care se va încheia cu Serviciul Public 

Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, a Regulamentului şi a Caietului de sarcini 

 

 

 

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 
 

 


