
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.  1.692 

din   24  septembrie  2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  30  septembrie  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,  30  septembrie  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.  1.692/24.09.2021 

                                                             a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.692 din 24.09.2021 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi,  30  

septembrie  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 concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,49 

mp situat în raza teritorială a  Municipiului Târgu Mureș, pe str. George Coșbuc, nr. 6, ap. 2, 

către Pap Timea. 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 5 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe   B-dul Pandurilor, nr. 81, ap. 3,  

către Farcaș Zaharie și Farcaș Violeta. 

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,40 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Transilvaniei, nr. 50, ap. 1,  către 

Fechete Daniel și Fechete Cristina-Iulia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a diferenței de teren de 13 

mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș, teren situat pe str. Mihai Viteazul, 

nr. 27A. 

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 127 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, către 

Fodor Ioan și Rodica. 

6. Proiectul de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului  Local  nr. 206 

din 26 noiembrie 2020 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. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului comunitar 

consultativ la nivelul Municipiului Târgu Mureș.                                                                                  

8. Proiect de hotărâre   privind   aprobarea Programului Local Multianual pentru 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Târgu Mureş.  

9. 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 de stat  din municipiul Târgu Mureş, în anul şcolar 2021-

2022. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei (ghidul solicitantului) 

acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș 

pentru proiecte pentru tineret. 

 



11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult 

din municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, în baza O.G. nr. 82/2001 și 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. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru 

spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, precum și repartizarea spațiilor aflate în 

proprietatea municipalității și administrate de SC Locativ SA. 

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

Municipiul Târgu Mureș şi Clubul sportive B.C. Sirius în vederea organizării evenimentului de 

interes public local Turneu Open  al Ligii Naționale de baschet feminine, ediția 2021-2022. 

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri de realizare a Planului de 

prevenire și intervenție în situații de urgență în municipiul Târgu Mureș în anul 2021. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 153 din 27.05.2021 de aprobare a organizării unui concurs de idei cu tema: 

“AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - Strada Bolyai, 

Strada George Enescu, scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3”. 

16. Proiectul de hotărâre privind înscrierea provizorie în domeniul public al 

Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 2567 mp, situat pe str. Gheorghe Doja nr. 

1. 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 218 mp din Târgu 

Mureș, str. Ioan Vescan în proprietatea municipiul Târgu Mureș de la MACO CONSTRUCT 

SRL. 

18. Proiect de hotărâre   privind  actualizarea măsurilor pe linia bunei gospodăriri, 

păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unei facilități economice, operatorilor 

economici care desfășoară activități în spațiile publice deschise, cu terase, a căror activitate le 

este restrânsă datorită obligativității asigurării unei distanțe de minimum 2 metri între mese, prin 

micșorarea cu 50% a nivelului taxei speciale”ocupare domeniu public și privat al municipiului cu 

terase”, prevăzută la Crt. XXII din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230/2020 privind taxele speciale și 

tarifele, aplicate de către Serviciul public- Administrația domeniului public, pentru anul 2021, 

precum și instituirea unor sancțiuni contravenționale, aplicabile acestora. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei „Convenții de Colaborare 

cu Consiliul Județean Mureș”, în vederea asigurării serviciilor publice  de adăpostire a câinilor, 

aflaţi în pericol, de pe raza Municipiului Târgu Mureş, în limita spaţiului de cazare existent la 

data solicitării,  făcând obiectul unui ordin de plasare în adăpost. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării unei proceduri în vederea 

atribuirii contractului de achiziție publică pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de 

pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pe raza 

municipiului Târgu Mureș. 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență sub formă de lemne 

de foc din fondul forestier proprietate a UAT Târgu Mureş pentru persoanele/familiile din zonele 

defavorizate de pe raza municipiului Târgu Mureş, în perioada sezonului rece 2020-2021. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local municipal nr. 10/2021 referitoare la aprobarea locației în Piața Victoriei f.n. pentru grupul 

statuar „Școala Ardeleană”.  

 

 



 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea 

Consiliului local municipal nr. 223/3.12.2020 privind actualizarea  componenței Comisiei de 

Circulație a Municipiului Târgu Mureș. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în 

Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50. 

26. Proiect de hotărâre   privind aprobarea reorganizării Direcției Poliția Locală din 

structura organizatorică a Municipiului Târgu Mureş în Direcţia Poliția Locală, ca instituție 

publică de interes local  cu personalitate juridică. 

27. Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Administraţia 

Grădinii Zoologice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş, 

în Administraţia Grădinii Zoologice şi Platoul Corneşti – instituţie publică de interes local cu 

personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea 

organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii. 

 

 

 

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 
 


