
R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 

MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ 

P R I M A R  

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  1.976 

din  10  decembrie 2020       

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de 17  decembrie 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  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă 

pentru  ziua  de  joi,  17 decembrie 2020,   ora  12ºº , 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. 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 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. 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, 

   Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                                     Soós Erika 

 

 



Anexă la Dispoziţia nr.  1.976/10.12.2020 

                                                                                     a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.976 din 10.12.2020  se convoacă 

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

17 decembrie  2020, ora 12ºº ,  la sediul  Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, sala 

45,  cu următorul  

 

PROIECT  DE  ORDINE   DE    ZI : 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind impozitele si taxele locale pe anul 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 din HCLM nr. 61 din 30 aprilie 2020 

privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de  Direcţia Tehnică pe anul 2021. 

4. Proiectul de hotărâre privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul 

public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2021, precum şi instituirea unor sancţiuni 

contravenţionale, aplicabile acestora. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2021 

percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgu Mureş. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către  

Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2021. 

7. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor taxe speciale şi amenzi pentru anul 

2021,  percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi. 

8. Proiect de hotărâre privind numirea a 2  reprezentanţi ai administrației publice 

locale în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor din municipiul Târgu Mureş în anul şcolar 

2020-2021. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 

Zonal -  lotizare teren și stabilire reglementări  pentru construire ansamblu de locuințe individuale" 

cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Zeno Vancea, fnr. Iniţiator: SC "JAKO PREST 

SERV" SRL. 

10. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței/acordare facilități pentru 

contractul de concesiune nr.79/15.03.2012, încheiat cu SC CONTINENTAL HOTELS SA. 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgu 

Mureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST 

MUREȘ”. 

12. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului local 

municipal Târgu Mureș, în consiliul de administrație la Grădinița Puky, unitate de învățământ 

preuniversitar particular din municipiul Târgu Mureș, în anul școlar 2020-2021. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism  

„Plan Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent, 

aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002 până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, 

beneficiar Municipiul Târgu Mureş. 

14. Proiect de hotărâre privind  începerea negocierilor pentru achiziția terenurilor 

necesare realizării obiectivului de investiții “Construire parking subteran/suprateran în spate La 

Piața Teatrului” – Fișa de proiect: Al 2 din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului 

Târgu Mureș. 



15. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru achiziția terenului şi a 

construcţiei de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu şi Liviu Rebreanu (lângă Mureş Mall) 

necesare construirii unui parking subteran/suprateran în municipiul Târgu Mureş. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 180 din 18.05.2017, 

referitoare la  accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport aparţinând şcolilor primare, 

gimnaziale şi liceale. 

17. Proiect de hotărâre privind dotarea cu defibrilatoare şi manechine pentru resuscitare 

a tuturor şcolilor şi grădiniţelor din municipiul Târgu Mureș. 

18. Proiect de hotărâre privind oferirea gratuită a sălilor de curs și suportarea 

cheltuielilor cu utilitățile de către municipiul Târgu Mureș pentru programul after school al elevilor 

din clasele 0-IV. 

19. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei pentru apele pluviale în municipiul 

Târgu Mureş. 

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul 

Târgu Mureș. 

21. Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Târgu 

Mureș. 

22. Proiect de hotărâre privind  renumerotarea actelor administrative emise de 

Consiliul  local municipal Târgu Mureş din data de 2.11.2020 şi 9.11.2020. 

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului primar Soós Zoltán ca reprezentat 

al  Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Târgu Mureș în Consiliul Metropolitan. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei municipale 

de avizare a programelor, proiectelor şi lucrărilor cu impact asupra spaţiilor verzi din Municipiul 

Târgu Mureş. 

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 al Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş. 

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării serviciului de consultanța, 

asistență și reprezentare juridică în dosarele penale nr.1883/102/2016 și nr.3287/102/2017 aflate pe 

rolul Tribunalului Mureș și dosarul nr.1757/96/2015 aflat pe rolul Tribunalului Harghita. 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului sub formă de lemne de foc  din 

fondul forestier proprietate a UAT Târgu Mureş pentru persoane/familiile din zonele defavorizate 

de pe raza municipiului Târgu Mureş, în perioada sezonului rece 2020-2012. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 

municipal nr. 3/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

municipiului Târgu Mureş. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare pe anul 2021 în Municipiul Târgu Mureş. 

30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unitaţii Administrativ 

Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş, pe anul 2020. 

31. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor Municipiului Târgu Mureş. 

 

 

 

 

P R I M A R , 

Soós   Zoltán 
 

 

 


