
 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.  533 

din  19  martie  2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de  25  martie  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,  25  martie  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. 533 /19.03.2021 

                                                          a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  533  din 19.03.2021  se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi,  25 

martie 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 reorganizarea Direcției Impozite și taxe Locale din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș 

– instituție publică de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a 

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

2. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Târgu Mureș la „Convenția 

Primarilor pentru Climă și Energie” (2030)  

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

Zonal - Planului urbanistic zonal - reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z" pentru 

extindere şi mansardare locuinţă”, str. Verii nr. 51 cu regulamentul local de urbanism aferent  

Proprietari - Beneficiari: Benedek Theodora - Mariana - Nicoleta şi Benedek Imre – Sandor. 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul 

urbanistic zonal - introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire reglementări în vederea 

construirii de locuinţe unifamiliale, str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent 

Iniţiator: ŞTEFAN DOINIŢA- MARIA. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021. 

6. Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului 

Târgu Mureş  nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza 

teritorială a Municipiul Târgu Mureș.  

7. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea 

analizării oportunităţii încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei 

Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş, situate în Piaţa Trandafirilor nr.61, în vederea 

utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II “ Rákoczi Ferenc” din Târgu Mureş şi 

aprobarea modelului de contract. 

8. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului 

Local  al Municipiului Târgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliul de administraţie la Colegiul 

Național “Alexandru Papiu Ilarian”  și  Colegiul Național “Unirea”, în anul școlar 2020-2021. 

9. Proiect de hotărâre   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Târgu Mureș nr. 207 din 26.11.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai 

Consiliului Local  al Municipiului Târgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie 

ale unităților de învățământ preuniversitar de stat. 



10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 233 din 17 

decembrie 2020 referitoare la stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, în vederea 

dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș.  

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi 

recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de 

valorificare a materialului lemnos  rezultat. 

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea 

vânzării  masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier 

proprietate a Municipiului Târgu Mureș. 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețului  maxim de pornire a licitației în 

vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a 

fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș. 

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la 

volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021, precum și lucrările 

necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș. 

15. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Regulamentului aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 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. 

16. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică 

de servicii salubrizare  -  stradală  în municipiul Târgu Mureș,  în regim de urgență cu aplicarea 

prevederilor Legii 98/2016 a achizițiilor publice art. 104 lit. c,  și a documentației aferente: 

Referatul de oportunitate, Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare, Modelul de 

contract de delegare prin contract de achiziție publică, Fișa de date a achiziției 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului  în suprafaţă de 10.250 mp din 

suprafaţa totală de  78.460 mp din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în  domeniul 

public al statului în vederea dării  în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului  prin Clubul 

Sportiv „Mureşul”. 

18. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş  a terenului  în suprafaţă de 536 mp  situat pe Calea Sighişoarei 

19. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 612 în suprafaţă de 1613 mp  situat pe Calea 

Sighişoarei. 

20. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş a terenului  în suprafaţă de 3646 mp  situat pe Calea Sighişoarei. 

21. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş a terenului  CC 614  în suprafaţă de 469 mp  situat pe Calea 

Sighişoarei. 

22. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 625 în suprafaţă de 2610 mp  situat pe Calea 

Sighişoarei. 

23. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1048 în suprafaţă de 1007 mp  situat pe Calea 

Sighişoarei. 



24. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş a terenului identificat astfel CC 613, CC 614, CC 615,  în suprafaţă 

de 7785 mp  situat pe Calea Sighişoarei. 

25. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  

al  Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1073 în suprafaţă de 394 mp  situat pe Calea 

Sighişoarei. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a „Actului 

artistic stradal” în Municipiul Târgu Mureș. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al 

numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu 

Mureş, anul școlar 2020-2021, semestrul I. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Modernizarea și pietonalizare str. Bolyai – tronsonul dintre Piața 

Trandafirilor și strada Köteles Sámuel”. 

29. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureş nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul 

local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureş sprijină 

tinerii” şi a Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 198/2019 privind 

organizarea unei Competiţii de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivităţii şi Creşterea 

Capacităţii de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureş. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal 

desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Weekend“. 

31. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru reducerea birocrației la 

reînnoirea anuală a certificatelor de funcționare pentru spațiile comerciale și terase. 

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

Târgu Mureș. 

 

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 
 


