
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 91 

din 31 martie 2022 

 
 

privind realizarea unui studiu cu privire la modalitatea de gestiune a alimentării cu energie 

termică în cazul blocurilor noi din municipiul Târgu Mureș,  

cu scopul de a reduce emisiile de CO2  

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 8.682 din data de 3.02.2022 inițiat de consilierii locali municipali 

Kelemen Atilla-Márton, Szabó Péter, Szabó Árpád, Frunda Csenge, Portik Vilmos privind realizarea 

unui studiu cu privire la modalitatea de gestiune a alimentării cu energie termică în cazul blocurilor 

noi din municipiul Târgu Mureș, cu scopul de a reduce emisiile de CO2; 

Raportul de specialitate nr. 12.209 din data de 16.02.2022  al Direcţiei juridice contencios 

administrativ şi administraţie publică locală, 

Raportul de specialitate nr. 686 din data de 07.02.2022 al Direcţiei Arhitect şef, 

Raportul de specialitate nr. 168 din data de 15.02.2022 al Direcţiei tehnice, 

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. 

 
În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodărire Comunală, nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodărire Comunală, nr. 92 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare,  

Art. 10 din Legea nr. 372/13.12.2005, Republicată, privind performanţa energetică a clădirilor, 

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H o t ă r ă ș t e : 

Art. 1. Se aprobă realizarea unui studiu cu privire la modalitatea de gestiune a alimentării cu 

energie termică în cazul blocurilor noi din municipiul Târgu Mureș, cu scopul de a reduce emisiile de 

CO2. 

Art. 2. Se aproba alocarea  sumei de 75000 lei pentru efectuarea studiului, la următoarea 

rectificare bugetară.  



Art. 3. Se aprobă ca termen limită pentru realizarea studiului, data de 30 septembrie 2022. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Executivul Municipiul Târgu Mureș prin Direcţia Arhitect şef şi Direcţia tehnică.   

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Domnului KELEMEN ATILLA- MÁRTON, 

- Domnului SZABÓ PÉTER, 

- Domnului SZABÓ ÁRPÁD, 

- Domnului PORTIK VILMOS, 

- Domnișoara FRUNDA CSENGE. 

 

 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”) 

 


