
 

ROMÂNIA                                                                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ                              

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 258 

  din 28 septembrie 2017 

 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu 

Mureş nr. 208 din 29 iunie 2017, prin care s-a modificat Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş 
 

 

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

 

 

     Văzând Expunerea de motive nr 46864 din 30.08.2017 a Direcţiei Juridice, 

contencios administrativ şi administraţie publică locală, Serviciul Juridic, Contencios 

Administrativ, privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 208 din 29 iunie 2017, privind 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş, 

urmare a recomandărilor făcute prin adresa nr. 9805/SVI din 31.07.2017 de către Instituţia 

Prefectului Judeţului Mureş,  

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (3) lit.„a” , art. 45 şi art.115 alin. 

(1)  lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, art. 2 din 

Ordonanţa 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, precum şi ale art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017, art. 11 alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 9/2017, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal 

Tîrgu Mureş nr. 208 din 29 iunie 2017, în sensul modificării anexei ce face parte integrantă 

din hotărâre, conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre. 

 

           Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 19 alin 1 lit. e din Legea  nr. 340/2004, 

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

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                               Preşedinte de şedinţă 

                                                                           dr. Benedek Teodora Mariana Nicoleta 

 

       Contrasemnează   

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

     Director executiv D.J.C.A.A.P.L.            

Cătană Dianora-Monica 

 

 



 

Anexa 1 

 

 

 

 Art. 9 alin. 1 va avea următorul cuprins: “(1) După validarea mandatelor a 

cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii, consilierii ale 

căror mandate au fost validate depun, în faţa consiliului, în limba română, 

jurământul de credinţă, cu următorul text : « Jur să respect Constituţia şi legile ţării 

şi să fac, cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor Municipiului Tîrgu Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ». Jurământul 

poate fi depus şi fără formulă religioasă şi se semnează spre cele legale.” 

 Art. 10 va avea următorul cuprins: “(1) După declararea consiliului local ca 

legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă prin votul deschis 

al majorităţii consilierilor locali în funcţie. (2) Durata mandatului preşedintelui 

de şedinţă este pentru o perioadă de cel mult 3 luni.” 

 Art. 35 alin. 3, teza finală va avea următorul cuprins: “ (3) Convocarea 

consiliului local se face în scris prin cel puţin două ziare locale, respectând 

diversitatea lingvistică prin grija secretarului municipiului, cu cel puţin 5 zile 

înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele 

extraordinare. Odată cu publicarea convocatorului, sunt puse la dispoziţia 

consilierilor locali materialele şi în format electronic. În calculul termenelor de mai 

sus nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului.” 

 Art. 35 alin. 7 teza a II-a, va avea următorul cuprins: “ (7) Ordinea de zi a 

şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care a cerut întrunirea 

consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, 

care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii 

consilierilor prezenţi şi cu respectarea cerinţelor de legalitate. 

 Art. 37 alin. 1, va avea următorul cuprins: “(1) Şedinţele consiliului local 

sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales în condiţiile prezentului regulament, 

pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 Art. 40 alin. 1, va avea următorul cuprins: “ (1). În cazul retragerii unor 

materiale de către iniţiator, preşedintele de şedinţă numai constată acest lucru, 

nefiind necesară procedură de vot în acest sens. În schimb, de pe ordinea de zi nu 

pot fi retrase sau scoase proiecte de hotărâri decât cu aprobarea iniţiatorului sau 

dacă acestea nu sunt însoţite de rapoarte de specialitate ori nu sunt avizate de catre 

comisiile de specialitate. 

 Art. 46, litera n, teza iii), va avea următorul cuprins: “iii.dacă și după 

închiderea microfonului vorbitorul nu se oprește, dezbaterile se sistează până când 

persoana în cauză este condusă de către reprezentantul poliției locale afară din sală, 

situaţia în cauză putând fi eventual încadrată în perturbarea liniștii publice, de către 

organele de ordine. În cazul consilierilor conduşi afară din sală, eliminarea din 

şedinţă se referă doar la acel punct pe ordinea de zi, astfel nu mai poate lua 

cuvântul şi se poate întoarce în sală doar la următorul punct de pe ordinea de zi. 

 Art. 47, litera c, va avea următorul cuprins: c) pregăteşte documentele 

supuse dezbaterii consiliului local, asigurând dosarele complete cu materiale 



definitivate pentru temele pentru ordinea de zi anunţată şi supune spre aprobare 

procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în 

cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară 

menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. 

 Art. 47, litera i, va avea următorul cuprins: “i) supraveghează întocmirea 

proceselor verbale de şedinţă şi răspunde alături de preşedintele de şedinţă de 

veridicitatea conţinutului actelor; 

 Art. 58, alin.4, va avea următorul cuprins: “Hotărârile privind acordarea 

titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Tîrgu Mureş”, şi distincţia „Pro 

Urbe” se acordă cu aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, în baza unui 

Regulament de acordare a acestor titluri, regulament ce va face parte integrantă din 

prezentul act. 

 Art. 61, teza a II-a, va avea următorul cuprins: “Hotărârile consiliului local 

se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute şi se 

contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de 

şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 – 5 

consilieri locali. 

 Art. 66, alin.2, va avea următorul cuprins: “Informaţiile pot fi cerute şi 

comunicate în scris sau oral, în termen de 5 zile lucrătoare prin Serviciul relaţii cu 

consilierii, secretariat, evidenţă alegători şi arhivă.” 

 

 Art. 71, alin.2, va avea următorul cuprins: “ (2) Conform art. 40 din 

Legea-cadru nr. 153/2017, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din 

Legea nr. 393/2004, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizaţia 

de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale 

consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 10% pe şedinţă, din 

indemnizaţia lunară a primarului. Numărul maxim de şedinţe pentru care se 

poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă de consiliu şi 1 - 2 şedinţe de 

comisii de specialitate pe lună. 

 Art. 104, alin.2, va avea următorul cuprins: “Sancţiunile prevăzute la alin. 

(1), lit. „a” şi „b” se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a 

primarului. 

 Art. 109, alin. 1, va avea următorul cuprins: “În toate situaţiile de încetare a 

mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, cu excepţia cazului 

prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea 393/2004, consiliul local adoptă în 

prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de 

situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 

 

 


