
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.  2.427    

din   15  decembrie 2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  21  decembrie  2021 

                 

 

 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, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

D i s p u n e : 

 

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă 

pentru  ziua  de  marţi,  21  decembrie  2021,   ora  14ºº, 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 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, 

    Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                              Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 



 

                                                                     Anexă la Dispoziţia nr.   2.427/15.12.2021 

                                                                 a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.427 din 15.12.2021 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc marţi,  

21 decembrie 2021, ora 14ºº,  la sediul Municipiului Târgu Mureș, din Piaţa Victoriei, nr. 3, 

sala 45,   cu următorul  

 

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI :  

 

 

1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea taxelor  speciale percepute de Serviciul 

Relaţii cu consilierii, secretariat, evidenţă alegători şi arhivă, pentru anul 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică pe o durată de 5 

ani pentru unii proprietari de apartamente, în vederea recuperării cotei-părți din costurile 

lucrărilor de creștere a performanței energetice la 5 blocuri de locuințe din municipiul Târgu 

Mureș. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute 

prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol, pentru anul 2022. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcția 

Tehnică pe anul 2022. 

5. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2022. 

6. Proiect de hotărâre privind   aprobarea unor taxe speciale percepute de Serviciul 

Logistică la Biroul de scris şi copiat acte, pentru anul 2022. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan 

Urbanistic Zonal – reconformare zonă funcțională pentru construire imobil de locuințe colective- 

modificare parțială P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 103/04.09.2008”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, str. C-din Hagi Stoian fnr. inițiator- beneficiar: Mureșan Florea- Alin 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii „Planului 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, dar nu mai târziu de 

31 decembrie 2022, beneficiar Municipiul Târgu Mureş. 

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

Urbanistic Zonal - PUZ CP Târgu Mureș” ETAPA I- STUDII DE FUNDAMENTARE ETAPA 

II- PUZ CP PRELIMINAR ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  PRELIMINAR 

(RLU) Beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan 

Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit Sp+P+E, 

împrejmuire la stradă, reglementare accese şi utilităţi”, str. Gurghiului f.nr.  Iniţiator: Bumbac 

Ovidiu- Marian   

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan 

Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajare teren, 

reglementare accese şi utilităţi”, str. Gurghiului, f.nr. Iniţiator: Hârşan Teodor şi Hârşan Rafila. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care 

vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se 

vor încheia în cursul anului 2022. 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale, amenzi și despăgubiri, 

percepute pentru anul 2022, în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș. 



14. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2022 

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

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea taxelor speciale şi tarifelor aplicate de 

către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2022, precum şi instituirea 

unor sancţiuni contravenţionale, aplicabile acestora. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru anul 2022 percepute de către 

Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești. 

17. Proiect de hotărâre  privind atribuirea, prin gestiunea directă a parcărilor publice 

cu plată din Municipiul Târgu Mureș către Serviciul Public Administrația Domeniului Public.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Parcări Publice 

cu Plată. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. 

nr. 209 din 26.11.2020 cu privire la procedura emiterii „Autorizației de spargere” și refacere a 

infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii 

Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 „privind aprobarea noului Regulament referitor la 

emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al 

Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008”, 

modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 79 din 25.03.2021. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare 

a taxei speciale de salubrizare pe anul 2022, în Municipiul Târgu Mureș pentru persoanele fizice 

(casnice). 

21. Proiect de hotărâre privind reglementarea cotelor de nivel maxime pentru străzi, 

trotuare și spații publice. 

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

Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul Acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» 

pentru anul 2022. 

23. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la 

canalizare-epurare pe aria de operare a SC Compania Aquaserv SA. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 

Municipal nr. 164/27.05.2021 referitoare la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr. 

62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de 

Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul 

construcțiilor din incinta Complexului de Agrement şi Sport «Mureşul»  și stabilirea perioadei de 

concesionare și a redevenței pentru terenurile ocupate cu construcții. 

26. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului de buget și transferul 

patrimoniului necesar începerii activității Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a 

Platoului Cornești. 

27. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei preliminată a bugetului Unităţii 

Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş în anul 2021. 

28. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea acordării ajutorului de minimis, începând cu 

anul fiscal 2022 către SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL. 

29. Proiect de hotărâre  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea parţială a anexei 1 a Hotărârii Consiliului 

local municipal  nr. 241 din 17.12.2020 privind bugetarea participativă la nivelul municipiului 

Târgu Mureș. 

31. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Administrația 

Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureș, în Direcția  Complexul de Agrement „Weekend” - instituție publică 

de interes local, cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, 

aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții. 



32. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Lucrări de eficientizare energetică si consolidare 

la Școala Gimnazială nr 7 corp B” 

33. Proiect de hotărâre privind   modificarea  Hotărârii Consiliului local nr. 51 din 25 

februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 398/18.12.2018 privind 

aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din  municipiul Târgu Mureş, în sensul abrogării 

fişei având nr. identificator  imobil 142, zona Platoul Corneşti. 

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 

februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind 

aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș, în sensul modificării 

suprafeței imobilului din fișa având nr. identificator imobil 437, spaţiu condominiu nr.6 str. 

Gheorghe Doja nr.193-195. 

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,33 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Bărăganului, nr. 4, ap. 1,  către 

SC Eye 4 You SRL 

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,74 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Tineretului, nr. 2, către SC 

Proiect SRL 

37. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: 

„Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 16 blocuri de locuințe din 

municipiul Târgu Mureș” 

38. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului Unității Administrativ 

Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021 și validarea Dispoziției de Primar nr. 2.394 

din 14.12.2021 referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021. 

39. Proiect de hotărâre  privind funcționarea centrelor de vaccinare împotriva 

virusului SARS COV 2 , la nivelul Municipiului Târgu Mureș, în locațiile Casa de Cultură Mihai 

Eminescu Târgu Mureș, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, Centrul Tineretului din Târgu Mureș, str.  

Nicolae Grigorescu, nr. 19, respectiv Casa de oaspeți - str. Plutelor, nr. 2 

40. Proiect de hotărâre  privind numirea a 2 reprezentanți ai administrației publice 

locale în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor din municipiul Târgu Mureș, în anul 

școlar 2021-2022. 

41. Proiect de hotărâre  privind menținerea cuantumului taxelor percepute de 

Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2022, la nivelul anului 2021 aprobate prin 

HCL nr. 232/17.12.2020  și  HCL nr. 163/27.05.2021 . 

42. Proiect de hotărâre  privind prelungirea  unor contracte de închiriere pentru 

spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea spațiilor aflate  în 

proprietatea municipalităţii  și  administrate de S.C. LOCATIV S.A. 

 

 

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 

 
 


