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D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1.665  

din  4  noiembrie  2020       

privind convocarea Ședinței  extraordinare a Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de  9  noiembrie  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  luni,  9  noiembrie  2020,  ora 12°°,   online, 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  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 , 

                                                                         Soós   Zoltán 

 

 

                           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. 1.665 /4.11.2020 

                                                                                     a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

C O N V O C A T O R  

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.665  din  4 noiembrie  2020  se convoacă 

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

9 noiembrie 2020, ora 12ºº, online, cu următorul 

 

PROIECT  DE  ORDINE   DE    ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui PARTENERIAT DE 

IMPLEMENTARE  între Compania Natională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. 

(abreviat C.N.A.I.R.)  și  U.A.T. Municipiul Târgu Mureș, pentru realizarea obiectivului de investiții: 

,,Realizare inel ocolitor al Municipiului Târgu Mures prin interconectarea Autostrazii A3, E60, DN 

15 si DJ 152A", 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ 

Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020. 

3. Proiect de hotărâre  privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târgu 

Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ.  

4. Proiect de hotărâre  privind  actualizarea componenței Comisiei de licitație  a 

spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea  S.C. Locativ S.A. 

5. Proiect de hotărâre  privind constituirea  Comisiei locale de ordine publică a 

municipiului Târgu Mureș. 

6.  Proiect de hotărâre privind  înființarea   comisiei   de avizare  a cererilor  de 

organizare  a adunărilor publice  la nivelul  Consiliului Local  Municipal   Târgu Mureș. 

7. Proiect de hotărâre privind   actualizarea  componenţei Comisiei pentru analizarea 

solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond 

de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de  specialitate pentru 

repartizarea spațiilor cu altă destinației decât aceea de locuințe. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare 

a proiectelor pentru activităţi non profit pentru tineri „Târgu Mureş Sprijină Tineri”. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare 

a proiectelor de finanţare  depuse pe domeniile învăţământ şi sport. 

11. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei comisiei constituite în 

vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Târgu 

Mureş. 

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiei pentru vânzarea 

spaţiilor comerciale  sau de prestări de servicii în baza Legii nr. 550/2002.  

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei comisiei de licitaţie numită 

pentru închirierea prin  licitaţie publică a amplasamentelor de comerţ stradal sezonier. 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului Ştiinţific al 

Universităţii Cultural Ştiinţifice din Târgu Mureş.  

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la susţinerea 

operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de tip HORECA. 



16. Proiect de hotărâre privind revocarea dispoziţiilor art. 8 din H.C.L. nr. 

163/27.08.2020 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul 

Târgu Mureș pe anul 2020. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici precum şi a 

cheltuielilor aferente  proiectului „Achiziţie de tablete şcolare şi alte echipamente necesare 

desfăşurării activităţii didactice on-line în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş”. 

 

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

consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş  în format  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 , 

                                                                          Soós   Zoltán 

 


