
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

  

H O T Ă R Â R E A  nr. 254   

din  30 august  2018 

 

privind organizarea CONCURSULUI DE IDEI 

 “Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş” 
 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 

3703 din 14.06.2018 prin Direcţia Arhitect Şef, privind organizarea CONCURSULUI 

DE IDEI “Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş” 

Văzând prevederile: 

 Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, republicată; 

 Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Legii  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată; 

 Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “b” şi lit. “c”, alin. (4) lit. “e”, alin. (6) lit. 

“a” pct. 10, art. 45, alin. (3) 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 organizarea CONCURSULUI DE IDEI “Academia de Arte 

Frumoase Tîrgu Mureş” conform temei de proiectare anexate care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.          

 Art. 2. Premiile vor fi  acordate din poziţia bugetară „Studii de prefezabilitate 

Bucla Mureşului“ 

 Art. 3. Regulamentul concursului se va întocmi conform prevederilor legii nr. 



98/2016 privind achiziţiile publice, republicate. Juriul concursului va avea următoarea 

componenţă : 

- Arhitect şef al Municipiului Târgu Mureş 

- Specialist în domeniul arhitecturii/urbanismului 

- Specialist în domeniul arhitecturii/urbanismului 

- Reprezentant al Liceu Vocațional de Artă 

- Reprezentant al Universităţii de Arte Tîrgu Mureş 

- Magyary Előd - consilier local municipal Tîrgu Mureş 

- Tatár Lehel- consilier local municipal Tîrgu Mureş 

 Art. 4. Anunţul concursului va fi disponibil în limba română, maghiară şi engleză, 

va fi publicat pe site-ul www.tirgumures.ro, site-uri şi pagini de specialitate de pe reţelele 

de socializare.  

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef şi Direcţia Economică. 

        Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 34/2004, 

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 Theodora Mariana Nicoleta    

 

 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 
 

http://www.tirgumures.ro/

