
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.  693 

din  16 aprilie  2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de  22  aprilie  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, 

 

D i s p u n e : 

 

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

ziua  de  joi,  22  aprilie  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, 

   p. Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                              Szövérfi  László 

 

 

 

 



 

 

                                                              Anexă la Dispoziţia nr.693 /16.04.2021 

                                                          a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  693 din 16.04.2021 se convoacă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi,  22 aprilie 

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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici, 

aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea strada Cetinei”. 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, 

aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea strada Băneasa, tronson între str. Depozitelor și str. 

N. Bălcescu”. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, 

aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare strada Dezrobirii”. 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, 

aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Mioriței”. 

5. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici, 

aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare strada Eden”. 

6. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea imobilului situat în Târgu Mureş, 

str. Păşunii, nr.21/A, înscris în CF nr.131344 Tg Mureş, nr. cadastral 1046/1-C1, 

nr.top.3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, în vederea asigurării spaţiului 

necesar desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii 

Gimnaziale Romulus Guga. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a 

Municipiului Târgu Mureș de 30 % din valoarea lucrărilor de intervenție, pentru anul 2021, la 

finanțarea proiectelor de investiții privind  creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, conform OUG nr. 18/2009 . 

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea metodologiei de sprijinire a 

acţiunilor unităţilor de învăţământ. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea 

atribuirii de locuinţe pentru tineri (ANL), destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru 

anul 2021. 

10. Proiect de hotărâre privind desființarea Universității Cultural Științifice 

Târgu Mureș. 

11. 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. 

12. Proiect de hotărâre privind utilizarea mijloacelor de transport public local în 

interes de serviciu de către angajaţii Primăriei Municipiului Târgu Mureş, precum şi de angajaţii 

direcţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal. 



13. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici, 

pentru obiectivul „SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA 

MIHAI VITEAZUL ” aprobat  prin HCL nr. 176/30.05.2019. 

 

 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții 

în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și 

sancțiunile  aplicabile acestora. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor cu 

altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. 

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

spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în 

proprietatea municipalităţii.  

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor  facilități pentru persoanele fizice 

și juridice care au încheiate cu Municipiul Tg. Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror 

activitate a fost întreruptă sau restrânsă, potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea 

atribuirii de locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili 

din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2021. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului 

„Cetăţean de onoare al municipiului Târgu Mureş”. 

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 100 mp din 

Târgu Mureş, str.Ioan Vescan, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO 

CONSTRUCT SRL. 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului 

privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate 

neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân şi abandonate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Târgu Mureş anexă la HCL nr.179/2019. 

22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV 

anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș . 

23. Proiectul de hotărâre  privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic 

Zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire imobil de locuinţe   colective - modificare 

parţială P.U.D. aprobat prin H.C.L.nr. 103/04.09.2008”, cu regulamentul local de urbanism aferent 

str. Cdin Hagi Stoian fnr. Iniţiator- Beneficiar: Mureşan Florea- Alin. 

24. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  mai - iulie 2021. 

25. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de 

Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială cu regim de înălţime 

P+1”,  str. Agricultorilor nr.28 Proprietari- Beneficiari:  Tekse Barna şi Tekse Csilla. 

26. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic 

Zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale "cu 

regulamentul local de urbanism aferent, Str. Mărului, fnr. Iniţiator: Dogaru Lucreţia. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului ocupat de 

construcție în suprafață de 374 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat pe 

str. Calea Sighișoarei nr. 94. 

28. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Administrația 

Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș prin trecerea Serviciului Salubrizare, 

Deszăpezire, Compartimentului de Mediu, Dezinsecţie, Deratizare şi a Formaţiei de Gestionare a 

Câinilor fără Stăpân şi Ecarisaj la Serviciul Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor 

Verzi.  



29. Proiect de hotărâre  privind înfiinţarea Serviciului Public Ecologie, 

Peisagistică şi Salubrizare Urbană – instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, prin reorganizarea Serviciului Public 

Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi şi preluarea unor servicii din structura Serviciului 

Public Administraţia Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureş.  

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 

17.12.2020 ”privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public – Administrația 

domeniului public, pentru anul 2021, precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale, 

aplicabile acestora”. 

31. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. dl. 

…………… să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare 

a Adunării Generale a Acționarilor Compania Aquaserv SA, din data de 26.04.2021. 

32. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2021 al SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL Târgu Mureş.  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

SC Transport Local SA Targu Mureş pe anul 2021. 

34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

pentru anul 2021 al  SC  Locativ SA Târgu Mureş.  

35. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor de alimentare cu apă nr. 22/202662/5.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a 

noilor mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentară cu apă şi de 

canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 „Extindere reţea de apă potabilă – str. 

Remetea.” 

36. Proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, prin contract de 

achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și 

întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și 

predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu 

Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform 

H.C.L.M nr. 11/2021 și aprobarea documentației aferente: Referatul de oportunitate, Caietul de 

sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare, Proiectul de contract de achiziție publică și Fișa 

de date a achiziției. 

37. Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unor terenuri şi baze 

sportive aflate în administrarea Municipiului Târgu Mureş,  către Clubul Sportiv Municipal Târgu 

Mureş.  

38. Proiectul de hotărâre privind darea în  folosinţă gratuită către Biserica 

Adventistă de Ziua a Şaptea - Conferinţa Transilvania de Sud,  a cotei de 829/1661 din suprafaţa 

totală de 1661 mp din imobilul situat pe str. Aurel Filimon nr. 16, identificat în CF nr. 122162 

Târgu Mureş. 

39. Proiectul de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan urbanistic 

zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire clădiri de locuinţe colective şi dotări, servicii 

comerciale şi hoteliere, staţie de distribuire carburanţi, amenajare  accese şi parcări” (modificare 

P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2009),  Bdul 1 Decembrie 1918 nr. 287 şi nr. 291  cu 

regulamentul local de urbanism aferent Beneficiar: SC “Katan Consulting" SRL. 

40. Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat pe str. 

Braşovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureş, în suprafaţă de 89 mp. 

41. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia 

Reformată IX  a terenului  şi a  construcţiei aflate în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş 

situate  în str. Prieteniei nr.7, înscrise în CF nr. 125366 Târgu Mureş. 



42. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. 

……………………, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei 

ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  Compania Aquaserv SA, din data de 18 mai  2021.  

43. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale cu rata 

inflaţiei, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local 

Municipal Târgu Mureş  nr. 140 din 06 aprilie 2017 referitoare la angajarea unui mandatar judiciar 

în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. execuţional al BEJ 

Giunca Maria Cristina. 

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 
 

 


