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D I S P O Z I Ţ I A   nr.   1137 

din  16 iunie  2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a  Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de  22 iunie 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 marţi,  22 iunie  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. 1137/16.06.2021 

                                                          a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  1137 din 16.06.2021 se 

convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va 

avea loc marţi,  22 iunie 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 rectificării bugetului local al Unităţii 

Administrativ Teritoriale-Municipiul Târgu Mureş pentru anul 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Direcției Poliția Locală  

Târgu Mureș din structura organizatorică a Municipiului Târgu Mureș în Direcția Poliția 

Locală, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică, modificarea 

corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal 

și a statului de funcții. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism “Plan 

urbanistic zonal-reconversie zonă funcțională din LV2 în LV1z, stabilire reglementări pentru 

construire casă de locuit”, str. Viile Dealul Mic fnr, cu regulamentul local de urbanism 

aferent, Proprietari-Beneficiari: Kelemen Szabolcs și Kelemen Kinga. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan 

Urbanistic Zonal-stabilire reglementări pentru construire sediu administrativ și spații de 

depozitare str. Budiului nr. 109, cu regulamentul local de urbanism aferent, Inițiator: SC 

PARCON FREIWALD SRL. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan 

urbanistic zonal-introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională pentru construire 

hală și locuințe de serviciu, cu regulamentul local de urbanism aferent Strada Budiului, FN. 

Inițiator: SC WEICON ROMANIA SRL. 

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 

5,08 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Rodniciei, nr. 69, ap. 2, 

către Oprea Lidia-Ioana și Oprea Viorel-Ovidiu. 

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

Urbanistic Zonal-stabilire reglementări pentru construire casă de locuit, organizare circulații, 



asigurare utilități”, str. Mărului fnr, cu regulamentul local de urbanism aferent. Beneficiari: 

Derji Ovidiu Valentin și Derji Lenuța Ancuța. 

8. Proiect de hotărâre privind închiderea circulaţiei rutiere în zona centrală a 

municipiului Târgu Mureş în zilele de sfârşit de săptămână şi în zilele de sărbătoare legală. 

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 300 mp situat pe str. Verde. 

10. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 390 mp situat pe str. Livezeni, 

nr. 69. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 4325 mp din 

Târgu Mureș, str. Budiu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la SC MACO 

CONSTRUCT SRL. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere 

pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2021-2022. 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 409 mp din 

Tîrgu Mureș, str. Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiul Târgu Mureș, de la SC 

MACO CONSTRUCT SRL. 

14. Proiect de hotărâre privind oportunitatea achiziţionării de teren adiacent 

Cimitirului Municipal Remetea, în suprafaţă totală de 6.500 mp, în vederea extinderii 

Cimitirului Municipal Remetea.   

15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Târgu Mureș 

identificat în CF nr. 132557 Târgu Mureș, în suprafață de 13050 mp. 

 

 

P R I M A R , 

                                                     Soós   Zoltán 

 


