
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.  1.348 

din   21  iulie  2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  29  iulie  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,  29   iulie  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.  1.348/21.07.2021 

                                                             a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.348 din 21.07.2021 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi,  29 

iulie 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 aprobarea contului de execuție pe trimestrul II  anul 

2021, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de concesionare directă a 

unor terenuri din raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș. 

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

10,41 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 

238, ap. 3, către Cîmpian Dumitru și soția Cîmpian Maria. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Gyorgy Alexandru, viceprimar 

al Municipiului Târgu Mureș, să reprezinte UAT Municipiul Târgu Mureș în organul de 

conducere (Comitetul Director) al Grupului de Acțiune Locală Municipiul Târgu Mureș. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanțare dintre 

Municipiul Târgu Mureș și EON Reality Inc., a Acordului de parteneriat dintre Municipiul 

Târgu Mureș și Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș și aprobarea Acordurilor de 

parteneriat cu Unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din Municipiul Târgu Mureș 

privind proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul 

programului EON Grant Guarantee. 

6. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 65 din 25 

martie 2021, privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - 

instituție publică de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a 

structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții. 

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

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

accese auto şi utilităţi”, str. Profesor Dr. Vasile Săbădeanu fnr.  Iniţiator:  Naseba Alina-Mariana. 

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

urbanistic zonal - introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire zonă funcţională pentru 

reglementări construire case unifamiliale, reglementare accese şi infrastructură edilitară” cu 

regulamentul local de urbanism aferent, str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism 

aferent,  iniţiator: SC" MACO CONSTRUCT"SRL.                             

9. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - 

stabilire reglementări pentru realizare sediu de firmă, showroom, atelier confecționare mic 

mobilier din lemn, amenajări exterioare, accese și utilități”, str. Băneasa, f.nr. cu regulamentul 

local de urbanism aferent iniţiator: SC”DECOREX PROD”SRL. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea de fonduri 

de la bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute din România. 

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

instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II al anului 2021. 

 



 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  sumelor pentru finanțarea nerambursabilă din 

fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive pe semestrul II 2021. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Listei de priorități pe anul 2021, în 

vederea repartizării spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în proprietatea 

municipalității. 

14. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea încheierii unui acord de colaborare între 

Municipiul Târgu Mureș şi Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România, în 

vederea organizării evenimentului de interes public local  ,,Festivalul și Universitatea de vară 

Vibe – Vibe: The City Edition”. 

15. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea încheierii unui acord de colaborare între 

Municipiul Târgu Mureș şi Asociația Pro Folk Dance în vederea organizării evenimentelor de 

interes public local – Spectacole de folclor, teatru-dans și concerte.  

16. Proiect de hotărâre privind   aprobarea încheierii unui acord de colaborare între 

municipiul Târgu Mureș şi Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Harghita, în vederea 

organizării evenimentului sportiv de interes public local ,,TURUL CICLIST AL ȚINUTULUI 

SECUIESC- 2021 ”. 

17. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor valorici la 6 obiective de 

investiții: Execuție lucrări aferente proiectului ”Lucrări de creștere a eficienței energetice la 

clădiri rezidențiale  din municipiul Târgu Mureş – LOT I”. 

18. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: 

„Lucrări de intervenție privind creşterea performanței energetice la 27 blocuri de locuințe din 

municipiul Târgu Mureş”. 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei (Ghidul solicitantului) 

pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine 

inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale Coeziune socială în comunitate pentru anul 

2021. 

20. Proiect de hotărâre privind  componența Comisiei de evaluare, selecționare și 

jurizare în vederea selecționării și atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă pentru 

finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine 

inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale “Coeziune socială în comunitate”, pentru anul 

2021. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ. 

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a parcărilor publice cu plată din 

Municipiul Târgu Mureş către Serviciul Public Municipal Administraţia Domeniului Public – 

Biroul Parcări, Garaje şi Ridicări Maşini şi aprobarea Regulamentului Serviciului Parcări Publice 

cu Plată. 

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, 

păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Târgu Mureș 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii privind transmiterea imobilului – 

teren şi construcţie situate în Aleea Carpaţi nr. 57, identificate în C.F. nr. 137955 Târgu Mureş 

de la Statul Român şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin Clubul Sportiv 

„Mureşul” Târgu Mureş în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş. 

25. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 731 mp din Târgu 

Mureș, str. Băneasa nr. 2, în proprietatea municipiului Târgu Mureș de la FLM IMOB SRL. 

26. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 834 mp din Târgu 

Mureș, str. Băneasa nr. 2, în proprietatea municipiului Târgu Mureș de la MAURER 

IMOBILIARE S.A. 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 954 mp din Târgu 

Mureș, str. Băneasa nr. 2 și str. Ion Heliade Rădulescu nr.4, în proprietatea municipiului Târgu 

Mureș de la MAURER IMOBILIARE S.A. 

 

 



 

28. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea SC LOCATIV SA a 

imobilului (cantina) având suprafața construită de 229.29 mp situat pe str. Voinicenilor, nr. 24, 

identificat în CF nr. 7964 Târgu Mureș, nr. top: 5021/2/3. 

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 126/22.04.2021 privind darea în administrare a unor terenuri şi 

baze sportive aflate în proprietatea Municipiului Târgu Mureş, către Clubul Sportiv Municipal 

Târgu Mureș 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit pe terenurile de sport din 

cadrul Complexului de Agrement și Sport “Mureșul”.  

31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local 

al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  august - octombrie 2021. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între 

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş şi Asociaţia Club Sportiv Târgu Mureş 1898, în vederea 

susţinerii sportului de performanţă şi promovarea sportului mureşean. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între 

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş şi  Clubul  A.C.S. Ladies Târgu Mureş 1898, în vederea 

susţinerii sportului de performanţă şi promovarea sportului mureşean. 

 

 

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 


