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D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1023 

din 5  iunie  2020       

privind convocarea Ședinței  extraordinare  a Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de  9  iunie  2020 

                 

  

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,  

 

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , 

alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

D i s p u n e : 

 

Art. 1.  Ședința  extraordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se 

convoacă pentru  ziua  de  marţi,  9 iunie 2020, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu 

Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat.   

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la 

dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format  fizic şi 

electronic. 

Art. 3. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune 

amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul 

general al Municipiului Târgu Mureș. 

Art. 5.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 
                                                                          P R I M A R , 

                                                                         dr. Dorin Florea 

 

                            Viză de legalitate, 

    p. Secretar General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

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

                        Buculei Dianora-Monica 

                                                                                              

 

 



 
        Anexă la Dispoziţia nr.  1023 /05.06.2020 

                                                                                                                       a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  1023 din 5 iunie 2020  se convoacă 

şedinţa extraordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc 

marţi,  9 iunie 2020, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, 

nr. 3, sala 45, cu următorul  

 

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin contract de achiziţie 

publică – Acord Cadru a serviciilor de salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale 

şi salubrizare stradală – şi a documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Modelul  de contract. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru delegarea Serviciului public de 

salubrizare - activităţile de colectare şi transport deşeuri şi salubrizare stradală  

în Municipiul Târgu Mureș, prin contract de prestări servicii, ca procedură de 

urgenţă, conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 98/2016, şi 

a documentaţiei de atribuire aferentă.  

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020. 

 

 

 Documentele  înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei   sunt puse la dispoziţia 

consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic. 

Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune 

amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

 

                                                 P R I M A R , 

                                              dr. Dorin Florea   

 

 

 

 

 


