
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.  929 

din   24 iunie 2022       

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  30iunie 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 iunie  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. 929 /24.06.2022 

                                                                a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 929 din 24.06.2022 se convoacă 

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

30 iunie 2022, ora 14ºº,  la sediul Municipiului Târgu Mureș, din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 

45,   respectiv  online, cu următorul  

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI :  

1. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către  TOMA ERZSÉBET a 

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

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SZÉKELY ZOLTÁN a 

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

3. 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. 

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SITA IOAN a terenului 

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

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

SRL a terenului în suprafaţă de 50 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Rus Sorin și Rus Virginia 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Iszlai Zoltan și Iszlai Póli 

a terenului în suprafaţă de 12 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

10. 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. 

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

terenului în suprafaţă de 169 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către LACATUS 

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

Mureş. 

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către KISS ANTON CSABA a 

terenului în suprafaţă de 12 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către  ÖTVÖS SZABOLCS a 

terenului în suprafaţă de 17 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

15. 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. 

16. 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. 

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

terenului în suprafaţă de 12 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

18. 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. 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către IPÓ ȘTEFAN - ARPAD 

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

20. 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 Mureş. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

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

terenului în suprafaţă de 720 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Csorvási Calor - Ștefan  a 

terenului în suprafaţă de 9 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. 

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

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

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

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

28. 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. 

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

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

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU BÁMBÓ 

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

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către GUDIU MIRCEA și 

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

Mureş. 

32. 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. 

33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către ORBÁN IOSIF și 

ORBÁN PAULA - IRINA  a terenului în suprafaţă de 127 mp., teren aflat în proprietatea 

Municipiului Târgu Mureş. 

34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în 

maternitățile din Târgu Mureș, sub formă de tichete pe suport electronic în valoare totală de 1.000 

lei/nou-născut. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare 

a activității de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș și al serviciilor publice 

din subordinea consiliului local al municipiului Târgu Mureș conform Legii nr. 78/2014 privind 

reglementarea activității de voluntariat în România. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

221 din data de 29.07.2022 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. 

37. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, precum și 

repartizarea unor spații aflate în proprietatea municipalităţii și administrate de S.C. LOCATIV 

S.A. 

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

10,30 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Înfrățirii, nr. 23, ap. 3, către 



Gergely Romeo și soția Gergely Imola-Ibolya. 

39. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 

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

clădiri rezidențiale  din municipiul Târgu Mureş – LOT I”. 

40. Proiect de hotărâre privind dezlipirea  imobilului  în suprafață de 18360 mp 

situat în Târgu Mureș înscris în CF nr. 122682  Târgu Mureș și aprobarea partajului voluntar. 

41. Proiect de hotărâre privind dezlipirea  imobilului  în suprafață de 3332 mp situat 

în Târgu Mureș înscris în CF nr. 122146  Târgu Mureș și aprobarea partajului voluntar 

42. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aparţinând 

Municipiului Târgu Mureş către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei din Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Târgu Mureș nr.338 din 28.10.2021, privind numirea în calitate de reprezentanți ai 

Consiliului Local  al Municipiului Târgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de 

administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târgu Mureș, în 

anul școlar 2021-2022. 

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 95 

mp situat în raza teritorială a  Municipiului Târgu Mureș, pe B-dul 22 Decembrie 1989 nr.113A,  

către Lukacs Janos și Lukacs Rodica – Mariana 

45. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizației în valută 

pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureș în vederea deplasării la Baja / Ungaria, în 

perioada 6 - 10 iulie 2022 

46. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

-  , obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  

SCHILLER” . 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

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

pentru Modernizare str. Apelor, Cotului și Potopului ”. 

48. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici, 

aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare strada Cetinei”. 

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă 

si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT 

Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani. 

50. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă 

si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. 

UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT 

Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie” 

51. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 76 mp din Târgu 

Mureş, str. Gurghiului, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Gál-Mihăescu Ioana Laura. 

52. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui contract de împrumut pentru 

folosinţă gratuită a unui imobil clădire -   Comodat imobiliar - între Municipiul Târgu Mureş în 

calitate de comodant, pe de-o parte şi Direcţia Fiscală Locală Târgu Mureş în calitate de 

comodatar, pe de altă parte, având ca obiect imobilul situat în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr. 33, 

identificat în CF nr. 125640-C1-U3 Târgu Mureş. 

53. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public  al  Municipiului Târgu Mureş a drumului  în suprafata de 4373 mp  situat pe str. Hints 

Otto.  

54. Proiect de hotărâre privind concesionarea către SC APCOM SELECT SA a 

terenului în suprafaţă de 96 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Târgu Mureş. 

55. Proiectul de hotărâre privind   reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public al  Municipiului Târgu Mureş, a unei parcele  de teren în suprafaţă de 22838 mp situată în 

intravilanul Municipiului Târgu Mureş, identificat în CF nr. 3374/9. 

56. Proiectul de hotărâre privind   reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public al  Municipiului Târgu Mureş, a unei parcele  de teren în suprafaţă de 16554 mp situată în 



intravilanul Municipiului Târgu Mureş, pe str. Remetea. 

57. Proiectul de hotărâre privind   reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public al  Municipiului Târgu Mureş, a unei parcele  de teren în suprafaţă de 33010 mp situată în 

intravilanul Municipiului Târgu Mureş, pe str. Livezeni. 

58.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local municipal nr.353/2017 precum şi a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 144/2019 

59. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea 

analizării oportunității încheierii unui contract de închiriere a unor spații din incinta Parohiei 

Romano Catolice Sf.Ioan Botezătorul Târgu Mureș, situate în P-ța Trandafirilor, nr.61, în vederea 

utilizării acestora de către Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas” din Târgu Mureș și  aprobarea 

modelului de contract. 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 89/2022 

referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de 

Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată și Zonelor de Staționare cu Plată aflate pe domeniul 

public.  

61. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public  al  Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafață de 475 mp  situat pe str. Mihai 

Viteazul 

62. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „DALI și avize– 

Modernizare str. Episcop Ioan Bob ”. 

 

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 


