ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 427
din 8 martie 2021
privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului
Târgu Mureș din data de 12 martie 2021
Primarul Municipiului Târgu Mureș,
Având în vedere prevederile art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4)
, şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Dispune:
Art. 1. Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureș se
convoacă pentru ziua de vineri, 12 martie 2021, ora 12ºº , la sediul Municipiului Târgu
Mureș, P-ţa Victoriei, nr. 3, sala 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
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.
PRIMAR,
Soós Zoltán
Viză de legalitate,
Secretar general al Municipiului Târgu Mureș,
Soós Erika

Anexă la Dispoziţia nr. 427/08.03.2021
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

CONVOCATOR
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 427 din 8 martie 2021, se convoacă
şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Mureş, care va avea loc
vineri, 12 martie 2021, ora 12ºº , la sediul Municipiului Târgu Mureș, Piaţa Victoriei, nr. 3,
sala 45, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE

ZI :

1.
Proiect de hotărâre privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României la nivelul
municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii
având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al
municipiului Târgu Mureș.
3.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei şi Statului de funcţii a
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş, prin punerea în executare a
Sentinţei nr. 189 din 18.06.2020, pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția de contencios
administrativ și fiscal, în dosar nr. 75/102/2020, definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din
09.12.2020 a Curţii de Apel Târgu Mureș şi în conformitate cu H.C.L. nr. 47 din 25 februarie
2021.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de negociere a prețului
imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș și a componenței comisiei de
negociere.

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

PRIMAR,
Soós Zoltán

