
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 181 

  din 18 mai 2017 
 

 

 
privind transparența cheltuirii bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș 

 
    Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

            Văzând expunerea de motive  nr. 6033 din 02.02. 2017 a domnului consilier local Radu 

Bălaş 

Având în vedere prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională cu toate 

modificările ulterioare şi prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 

public, precum şi Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor cu caracter personal,  

Luând în considerare Rapoartele de specialitate al Direcției economice nr. 1.846/7.288 

din 21.02.2017, al S.C. Transport Local S.A. nr. 235 din 04.04.2017 respectiv al S.C. Compania 

Aquaserv S.A. nr. 204.180 din 20.04.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „d”, (6) lit. „a” pct.1 şi art. 45 şi art. 115, alin. 

(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se aprobă publicarea pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureş, 

tirgumures.ro, a tuturor Contractelor, Plăţilor, Licitaţiilor, Rezultatelor procedurilor de licitaţie, a 

Bugetului, a Situaţiilor financiare trimestriale (bilanţ, sold), a Listelor de investiţii, a 

Concesiunilor, realizate/efectuate de către Municipiul Tîrgu Mureş, de către Serviciile publice 

subordonate Municipiului Tîrgu Mureş şi de către societăţile comerciale în care Consiliul Local 

Tîrgu Mureş este acţionar majoritar, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2. Articolul 1 al prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 

2018.  

Art. 3. Până la intrarea în vigoare a art.1 se va pune la dispoziția consilierilor locali, lunar 

cu ocazia ședinței ordinare, execuția bugetară defalcată și detaliată, pe articole și subcapitole 

aferentă lunii anterioare desfășurării ședinței. 

Art. 4. Organigrama Municipiului Tîrgu Mureş va fi suplimentată cu numărul de posturi 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestui proiect de hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Comunicare, Direcţia Economică şi 

Serviciul IT.  

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

           
 

                      Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile                                             

 



 
Anexa 1 a Hotărârii nr________ din ________ 2017 

privind transparența cheltuirii bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș 
 
 

Structura prezentării pe pagina de internet tirgumures.ro a cheltuirii banului public 
 
Butonul „TRANSPARENŢĂ” în meniul principal tirgumures.ro va conţine următoarele   

submeniuri şi capitole: 
 

  PRIMĂRIA TÎRGU MUREȘ ȘI SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE 
  - Contracte 
  - Plăţi 
  - Licitaţii 
  - Rezultatele procedurilor de licitaţie 
  - Buget 
  - Situaţii financiare trimestriale (bilanţ, sold) 
  - Lista de investiţii 
  - Concesiuni  
 
  SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN CARE CONSILIUL LOCAL ESTE ACŢIONAR MAJORITAR 

   R.A. AQUASERV 

   - Contracte 
   - Plăţi 
   - Licitaţii 
   - Rezultatele procedurilor de licitaţie 
   - Buget 
   - Situaţii financiare trimestriale (bilanţ, sold) 
   - Lista de investiţii 

   - Concesiuni  
   SC TRANSPORT LOCAL SA 

   - Contracte 
   - Plăţi 
   - Licitaţii 
   - Rezultatele procedurilor de licitaţie 
   - Buget 
   - Situaţii financiare trimestriale (bilanţ, sold) 
   - Lista de investiţii 

   - Concesiuni  
   SC LOCATIV SA 

   - Contracte 
   - Plăţi 
   - Licitaţii 
   - Rezultatele procedurilor de licitaţie 
   - Buget 
   - Situaţii financiare trimestriale (bilanţ, sold) 
   - Lista de investiţii 

   - Concesiuni 
   SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL 

   - Contracte 
   - Plăţi 
   - Licitaţii 
   - Rezultatele procedurilor de licitaţie 



   - Buget 
   - Situaţii financiare trimestriale (bilanţ, sold) 
   - Lista de investiţii 

   - Concesiuni  
   SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL 

   - Contracte 
   - Plăţi 
   - Licitaţii 
   - Rezultatele procedurilor de licitaţie 
   - Buget 
   - Situaţii financiare trimestriale (bilanţ, sold) 
   - Lista de investiţii 

   - Concesiuni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 a Hotărârii nr________ din ________ 2017 
privind transparența cheltuirii bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș 

 
 
Toate documentele publicate vor ţine cont de  Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor 
cu caracter personal. 

 

 CONTRACTELE de interes public vor fi publicate în integralitatea lor, la cel mult cinci zile 
lucrătoare de la încheierea lor. Pentru coerenţă, ele vor fi publicate în directoare lunare şi 
anuale. Potrivit Legii nr. 677, privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi anonimizate 
CNP-ul, adresa, numarul și seria de buletin, în cazul în care acestea apar pe contracte. 

 PLĂŢILE vor fi publicate in directoare şi subdirectoare anuale și lunare sub formă de tabel, 
care vor conţine obligatoriu următoarele informaţii: nr. crt., data plăţii, suma plătită, 
beneficiarul, explicaţie privind obiectul plăţii, procedura de achiziţie. Plăţile vor fi publicate la 
cel mult 15 zile de la încheierea fiecărei luni, pentru luna precedentă. 

 LICTAŢIILE vor fi publicate sub formă de tabele lunare, care vor conţine obligatoriu 
următoarele informaţii: nr. crt., obiectul contractului (acordului cadru), tipul contractului, 
valoarea estimată a contractului, procedura aplicată, cod CPV, data estimată pentru începerea 
procedurii, data estimată pentru finalizarea procedurii, persoana responsabilă. Licitaţiile vor fi 
publicate la cinci zile lucrătoare după adjudecarea lor. 

 BUGETUL va fi publicat în varianta detaliată, pe capitole şi subcapitole, precum şi cu toate 
anexele. 

  SITUAŢIILE FINACIARE vor fi publicate trimestrial. Ele vor conţine execuţia bugetară, soldul 
contabil din ultima zi a trimestrului, bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de 
trezorerie, situaţia activelor şi datoriilor, respectiv sumele provenite din donaţii şi sponsorizări. 

 LISTA DE INVESTIŢII va fi publicată anual sub formă de tabel şi va fi actualizată imediat după 
apariţia vreunei modificări. 

 CONCESIUNILE vor fi publicate trimestrial sub formă de tabel, care vor conţine obligatoriu, 
următoarele informaţii: nr. crt., obiectul concesiunii, suprafaţa (spaţiul) concesiunii, locaţia 
concesiunii, suma concesiunii, data de începere a concesiunii, data de finalizare a concesiunii. 

 Ca model de bună practică va fi folosit site-ul oradea.ro, secţiunea Transparenţă. 
 

 


