
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.   1.498 

din   19  august   2021       

privind convocarea  Ședinței  ordinare  a  Consiliului Local  al  Municipiului  

Târgu Mureș  din  data de  26  august  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  joi,  26   august   2021,   ora  12ºº , online, 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 hotărâri  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. 1498/19.08.2021 

                                                             a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.498 din 19.08.2021 se convoacă 

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

august  2021, ora 12ºº,  online,   cu următorul  

 

PROIECT  DE  ORDINE   DE    ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind corectarea denumirii oficiale a unui număr de 12 

artere din Municipiul Târgu Mureș. 

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

Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit,  reglementare 

accese şi utilităţi”, str. Ceangăilor fnr. Iniţiator: Pop Alexandru- Cristian. 

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

Urbanistic Zonal- reconformare parţială zonă funcţională şi stabilire reglementări  pentru 

construire locuinţe colective D+P+2E, creare accese, utilităţi",  cu regulamentul local de 

urbanism aferent,  str. Mărului, fnr.   Iniţiator: SC"JAKO PREST SERV" SRL. 

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

Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă unifamilială”, Str. Nagy Pal, nr. 1                                          

cu regulamentul local de urbanism aferent;  Iniţiator: Szasz Roland- Andreas. 

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

Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe colective", cu regulamentul 

local de urbanism aferent, Str. Mărului, fnr. Iniţiator- Beneficiar: SC" Arcoflor Construct" SRL. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, 

chirie din fondul locativ de stat, locuințe pentru chiriași evacuabili din case retrocedate și 

locuințe pentru pensionari destinate închirierii, în Municipiul Târgu Mureș. 

7. Proiect de hotărâre privind  avizarea operatorului economic VILI FUNERAR 

SRL pentru a presta servicii funerare -“Sală de Ceremonie Funerară” în structura de vânzare 

situată în Târgu Mureș, str. Vasile Lupu, nr. 1. 

8. Proiect de hotărâre  privind  avizarea operatorului economic VILI FUNERAR 

SRL pentru a presta servicii funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureș, str. 

Stejarului, nr. 1A. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a activității de voluntariat din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. 

10. Proiect de hotărâre privind  subvenționarea unităților de asistență socială din 

municipiul Târgu Mureș în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor 

și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 

asistență socială.  

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanţare a obiectivului de 

investiţie „Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul 

Vocaţional de Artă Târgu Mureş” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

documentației tehnico-economice la obiectivele: „Lucrări de creştere a performanței energetice 

la 2 blocuri de locuințe din  municipiul Târgu Mureş”. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 197 din 14.06.2021, referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 90 din 25.03.2021, privind  aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al 

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

Târgu Mureș, anul școlar 2020-2021, semestrul I și II. 

 



14. Proiect de hotărâre   privind   aprobarea  indicatorilor tehnico-economici,  pentru 

obiectivul “Locuințe sociale str.  8 Martie  nr. 53” 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții “Modernizare strada  Zarandului”. 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții “Modernizare strada Prutului”.  

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

8,43 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 

118, ap. 4, către Botezatu-Pop Vasilica-Paula. 

18. Proiect de hotărâre  privind  numirea unei comisii de negociere a condițiilor 

tehnice și financiare pentru achiziționarea în principiu a proiectului imobiliar situat administrativ 

în Târgu Mureș, str. Sinaia, nr.16. 

19. Proiect de hotărâre   privind  completarea preambulului Hotărârii Consiliului 

local nr. 249 din 29 iulie 2021 privind încheierea Contractului de Concesiune a parcărilor publice 

cu plată din Municipiul Târgu Mureș cu SC Administrator Imobile și Piete SRL, până la 

31.12.2021.   

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  pilot, în privința închirierii 

unui parteneriat pentru promovarea unui mijloc de transport alternativ și ecologic, tip trotinete 

electrice, cu Lime Technology Network SRL și a Regulamentului privind condițiile de utilizare a 

trotinetelor electrice pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al Municipiului Târgu 

Mureș. 

22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Gheorghe 

Doja nr. 193-195 identificat în CF nr. 134443 Târgu Mureș, în suprafață de 2151 mp. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ 

teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 171/2021 privind 

reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului 

în suprafață de 1797 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu. 

25. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al 

Municipiului Târgu Mureș a unui teren în suprafață de 226,561 mp situat pe str. Dealului, 

identificat în cf nr. 142099 Târgu Mureș. 

26. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Târgu Mureş nr. 217/26.11.2020 referitoare la aprobarea realizării proiectului pilot 

cu denumirea „Sistem automat de întreţinere în stare optimă a suprafeţelor carosabile  în funcţie 

de condiţiile meteo – Deszăpezire, Spălare, Răcorire, Dezinfecţie”.  

27. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației anexate Hotărârii 

Consiliului Local nr. 140 din 27 aprilie 2021  privind aprobarea derulării procedurii de negociere 

fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de 

salubrizare pentru activitățile – colectare și transport deșeuri – în Municipiului Tg-Mureș prin 

contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) 

din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității 

serviciului, și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

 

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 hotărâri 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 


