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P R I M A R  

 

 

                  D I S P O Z I Ţ I A   nr.  305 

        din  10 martie 2022       

privind convocarea  Ședinței  extraordinare  a  Consiliului local al municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  14 martie 2022 

 

 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, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D i s p u n e : 

 

Art. 1.  Ședința  extraordinară a  Consiliului local al municipiului Târgu 

Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  luni,  14 martie 2022,  ora 13ºº, 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. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele 

prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local 

municipal Târgu Mureș. 

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâri  menţionate, se pot formula şi 

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

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează 

Secretarul general al  Municipiului Târgu Mureș. 

Art. 6.  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, 

    Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș,  

                          Bâta Anca Voichiţa 



 

                                                         Anexă la Dispoziţia nr.  305/10.03.2022 

                                                       a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  305/10.03.2022 se convoacă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va 

avea loc luni,  14 martie 2022, ora 13ºº, online, cu următorul 

 

 

PROIECT  DE  ORDINE   DE    ZI: 

 

 
1. Proiect  de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției de Primar nr. 

215 din 22 februarie 2022 referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ 

Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2022 și rectificarea bugetului Unității 

Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2022. 

2. Proiect  de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului 

local municipal nr. 255 din 30.08.2018 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne/externe în valoare de 33.582.570,00 lei. 

3. Proiect  de hotărâre privind modificarea  tarifelor de salubrizare în 

Municipiul Târgu Mureș.  

4. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local 

al municipiului Târgu Mureş în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în vederea 

constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 3 – Caietul 

de sarcini – parte integrantă a H.C.L.M. nr. 321/2021  privind aprobarea delegării Serviciului 

public de salubrizare pentru activitățile de dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în 

municipiul Târgu Mureș, prin contract de concesiune, precum și aprobarea constituirii 

comisiei de evaluare  și a membrilor înlocuitori și aprobarea unor documentații aferente 

acestuia. 

 

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

dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului  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 

 


