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D I S P O Z I Ţ I A   nr.  685 

din   20  mai  2022       

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  26  mai  2022 

                 

 

 

 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  joi,  26  mai  2022,   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. 685 /20.05.2022 

                                                                a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 685 din 20.05.2022 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,  care va avea loc  joi,    26  

mai  2022, ora 14ºº,  la sediul Municipiului Târgu Mureș, din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45,   

respectiv  online, cu următorul  

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI :  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului de colectare 

selectivă a deșeurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu 

Mureș. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei (Ghidul solicitantului) pentru 

finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de Asistență 

Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și 

acțiuni în domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate” pentru anul 2022. 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare, 

selecționare și jurizare în vederea selecționării și atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă 

pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine 

inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate”, pentru anul 

2022, şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al comisiei. 

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

municipal nr. 87 din 22 martie 2018 privind acordarea unor sume din bugetul local sub forma unor 

beneficii de asistență socială, pentru elevii care învață în învățământul preuniversitar de stat, clasele 

I-XII, din Municipiul Târgu Mureș.  

5. Proiect de hotărâre privind  introducerea unor noi taxe, în cadrul Serviciului Public 

de Utilităţi Municipale, pentru anul 2022. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor în vederea amplasării de 

mobilier urban, sub forma unor bănci inteligente, cu titlu gratuit, pe domeniul public al 

Municipiului Târgu Mureș și modelul Acordului de Parteneriat. 

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

Urbanistic Zonal-  lotizare teren și stabilire reglementări urbanistice   pentru construire case de 

locuit cuplate P+E și dotări aferente”,  cu regulamentul local de urbanism aferent str. Cdin Hagi 

Stoian fnr.Iniţiator- Beneficiar: SC ”Royal Modern Building” SRL. 

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

Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială în regim 

P+1E", str. Pomilor nr. 2 Iniţiatori:  Burdulea Ovidiu- Gheorghe și Burdulea Cecilia- Maria. 

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

analizării oportunității încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 9337/20.02.2017, 

aprobat prin HCL nr. 2/13.01.2017, între Parohia Romano Catolică „Sfântul Ioan Botezătorul” Nr. 1 

Târgu Mureș și Municipiul Târgu Mureș. 

10. Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20,43 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 218, ap. 2, 

către Rogoșca Mihai și soția Rogoșca Maria. 



11. Proiect de hotărâre privind  transmiterea  fără plată  a terenului în suprafaţă de 1700 

mp, aparținând Municipiului Târgu Mureş domeniul privat,  situat în zona Belvedere  identificat în 

CF nr. 134809 Târgu Mureş,  în proprietatea Parohiei Ortodoxe XVII Belvedere 

12. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat Directorului executiv al 

Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, să reprezinte Consiliul local al Municipiului Târgu 

Mureș în fața instanțelor judecătorești în dosar nr. 1092/102/2022 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă (de 

la bugetul local) a proiectelor de şi pentru tineret, pentru anul 2022. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş, pentru  

proiecte  sportive pe semestrul II al  anului 2022. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 

177/27.05.2021 privind solicitarea preluării în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a 

imobilului-teren și construcție Sala Polivalentă, situată în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4 Târgu 

Mureș 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al H.C.L.M. nr. 124 din 22 

aprilie 2021 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu 

apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor 

mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare 

pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 – ” Extindere rețea apă potabilă – strada Remetea” 

17. Proiect de hotărâre  privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Avram 

Iancu din Târgu Mureș a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Gh Doja nr. 13-15, înscris în CF nr. 

125577, nr. cad.455, top. 4680, Târgu Mureș-corp.1, corp. 2, corp.3, corp. 4, corp. 5. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții „Modernizare str. Eden”. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în 

vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale, sportive și educaționale de interes 

public local care se desfășoară în anul 2022 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării art.2  pct. 4 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 

182/02.11.2020) privind organizarea  comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al Municipiului 

Târgu Mureş.  

21. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 333 din 

28.10.2021 privind aprobarea organizării unui concurs de soluții cu tema CENTRU DE INOVARE 

ŞI PARCAJ SUBTERAN în vecinătatea Teatrului Național. 

 

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 


