
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. 69 

din 14 martie 2022 

 
privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 255 din 30.08.2018  

referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe  

în valoare de 33.582.570,00 lei 

 

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

Având în vedere Referatul de aprobare 17.500/952 din 03.03.2022 iniţiat Primarul 

Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Economică privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului local municipal nr. 255 din 30.08.2018 referitoare la aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 33.582.570,00 lei, 

Raportul de specialitate nr. 19.330 din 10.03.2022 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 63* alin. (13) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice  locale, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. 

(1) lit. „a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 

255 din 30.08.2018 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne/externe în valoare de 33.582.570,00 lei, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local municipal nr. 255 din 

30.08.2018 rămân neschimbate. 

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Economică. 

Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei economice, 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public. 

 

 
                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”) 
 


