
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.  61  

din   21  ianuarie  2022       

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  27  ianuarie  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,  27  ianuarie  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.  61/21.01.2022 

                                                               a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 61 din 21.01.2022 se convoacă 

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

27 ianuarie  2022, 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 documentaţiei de urbanism „Plan 

Urbanistic Zonal - reconformare zonă din "AA" în zonă de producție și funcțiuni complementare 

compatibile (depozit, servicii și comerț) și stabilire reglementări pentru construire hale cu profil 

multifuncțional și amenajări aferente", cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: 

SC"EMIRNA” SRL. 

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

Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament construire locuinţă  individuală " str. Zeno 

Vancea, nr. 8 Inițiator: Dogar Beniamin. 

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

Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament construire locuinţă unifamilială, realizare 

împrejmuire şi racord la utilităţi" str. Gurghiului, f.nr. Inițiator: Muntean Istvan. 

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

Urbanistic de Detaliu -  studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, accese, asigurare 

utilități", str. Constandin Hagi Stoian fnr.          Iniţiator:  Cîmpean Marian-Ioan. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței 

Energetice - PIEE la nivelul Municipiului Târgu Mureș, conform Legii 121/2014. 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții  „Extindere Sistem de Iluminat Public și canalizații 

pentru telecomunicații – Strada Budiului tronson de completare până la limita UAT Târgu Mureș 

și derivația către Strada Viile Dealului Budiului”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții  „Extindere Sistem de Iluminat Public  și canalizații 

pentru telecomunicații Cartier Belvedere porțiuni neconstruite. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate la 

obiectivul de investiții  ,,Iluminat arhitectural la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului, 

Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, 

Primăria Municipiului Târgu Mureș”. 

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de  investiții  „Extindere Sistem de Iluminat Public 

și canalizații pentru telecomunicații - Str. Băneasa tronson strada Depozitelor - Dezrobirii”. 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul educațional a  imobilului 

situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 250, înscris în cartea funciară nr. 130476 Târgu 

Mureș, nr. crt.A1.1, nr. cadastral 130476-C1, Târgu Mureș, fostul Liceul Tehnologic - Emil A. 

Dandea din Târgu Mureș. 



11. Proiect de hotărâre privind  transferul cu titlu gratuit din proprietatea 

Municipiului Târgu Mureș, în favoarea Liceului Tehnologic Aurel Persu, a celor 2 autovehicule 

marca Dacia Logan, achiziționate în baza contractului de achiziție publică de produse nr. 

180/07.11.2019, prin programul național PNDL – dotarea cu echipamente și mobilier specific 

didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu Târgu Mureș - autoturism pentru 

practica de conducere. 

12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă  a  Consiliului 

Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  februarie – aprilie 2022. 

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

nr. 335/28.10.2021  privind radierea dreptului de folosinţă al Asociaţiei Club Sportiv Trans-Sil 

Târgu Mureş asupra terenului în suprafaţă de 20.400 mp, înscris în CF nr. 7382/I. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 

966208/27.02.2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2017 privind transmiterea în 

folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Târgu Mureș, a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat 

pe strada Koos Karoly 1B, aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, pentru desfășurarea 

activității. 

15. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea planului de lucrări de interes local în 

anul 2022 pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare. 

16. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice 

de hrană pentru consumurile colective  din instituţiile de asistenţă socială  destinate persoanelor 

adulte, persoanelor adulte  cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice beneficiare de cantină socială, 

de la 12 lei/zi/persoană, a 16,6 lei/zi/persoană. 

17. Proiect de hotărâre  privind   completarea art. 5 din Hotărârea Consiliului 

Local Municipal nr. 408/21.12.2021 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de 

către Complexul de Agrement  și Sport  ‹‹Mureșul››  și Bazinul Acoperit Piscina ‹‹ing. Mircea 

Birău››  pentru anul 2022. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului Premiilor anuale 

„Gaudeamus”, acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din 

Târgu Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 

10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat în anul şcolar 2021-2022. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Premiilor anuale „Excelsior”, 

acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu gimnazial din Târgu 

Mureş. 

20. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea erorilor  materiale din Anexa  Hotărârii 

Consiliului local municipal nr.1 din data de 30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de 

publicitate al Municipiului Târgu Mureş , respectiv din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 

375 din data de 25 .11.2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 

1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş. 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, anul școlar 

2021-2022, semestrul I şi II. 

22. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat general Directorului 

executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș în vederea reprezentării Consiliului Local 

al Municipiului Târgu Mureș în fața instanțelor judecătorești, în toate litigiile prezente și viitoare, 

în cauzele care au ca obiect asistența socială. 

23. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru analiza și soluționarea 

cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea 

publică a Municipiului Târgu Mureș, a unor bunuri imobile. 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Costului mediu lunar de întreținere și a  

Contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2022, datorate de persoanele vârstnice beneficiare 

ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în 



calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de  familie, în baza căruia se stabilește contribuția 

lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice. 

25. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea încheierii unui contract de împrumut 

pentru folosință gratuită  a unui imobil clădire - Comodat imobiliar - între Municipiul Târgu 

Mureș în calitate de comodant, pe de-o parte și Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș în calitate 

de comodatar, pe de altă parte, având ca obiect imobilul situat în Târgu Mureș, str. Cutezanței, 

nr.19, în suprafață de 270 mp, identificat în CF nr. 52470 Târgu Mureș. 

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

nr. 202 din 26.11.2020 privind constituirea şi componenţa Comisiei Tehnice de Amenajarea a 

Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Târgu Mureş. 

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

obiectivul  de investiții „SF  mansardare Grădinița PP Lumea Copiilor”. 

28. Proiect de hotărâre privind   trecerea unui  teren în suprafaţă de 46 mp din 

Târgu Mureş, str. Simion Mândrescu  nr. 6 în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş 

de la  Morar Dorin  şi soţia Morar Maria – Claudia. 

29. Proiect de hotărâre privind  completarea art. 6 din Hotărârea Consiliului local 

municipal nr. 241 din 17.12.2020 privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Târgu 

Mureș. 

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

3,25 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Petru Dobra, nr. 25, ap. 4, 

către Bereczki Andrei. 

31. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea sprijinul financiar pentru acțiuni ale 

instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I al anului 2022. 

32. Proiect de hotărâre privind  scoaterea din circuitul educațional al imobilului 

situat în Târgu Mureș  str. Viitorului , nr.16, ap.1 și 2  înscris în cartea funciară nr.126133 Târgu 

Mureș, nr.crt.A1. nr.top 3511/122/GPP/1, 3511/122/GPP/2, Târgu Mureș, în care și-a desfășurat 

activitatea educaționala Grădinița nr.20 Târgu Mureș. 

33. Proiect de hotărâre  privind transmiterea fără plată către Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Târgu Mureş. 

34. Proiect de hotărâre  privind emiterea avizului Consiliului local municipal, de 

înființare a consorțiului școlar “UNIVERSUM TEHNOLOGICUM PERSU-ȘINCAIˮ din Târgu 

Mureș. 

35. Proiect de hotărâre  privind  mutarea  centrului de vaccinare împotriva COVID 

19, înființat la nivelul Municipiului Târgu Mureş, din locația sala de sport a Scolii Gimnaziale 

Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș, în centrul Comercial Shopping City Târgu Mureș. 

36. Proiect de hotărâre  privind  trecerea în proprietatea publică a municipiului 

Târgu Mureș a imobilului „MANSARDAˮ, situat în Târgu Mureș, str. Koos Karoly, nr. 1/B, jud. 

Mureș, aflat în proprietatea Energomur SA Târgu Mureș – în faliment. 

37. Proiect de hotărâre  privind    atestarea la domeniul privat al Municipiului 

Târgu Mureș a cotei de 1116/1331 din terenul în suprafață de 1331 mp situat în str. Bolyai 

Farkas nr. 18, identificat în  CF nr. 128331 Târgu Mureș, și a construcției C1 înscrisă în CF 

128331-C1. 

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor valorici pentru un bloc de 

locuințe și a indicatorilor valorici actualizați pentru 4 blocuri de locuințe la obiective : „Lucrări 

de creştere a performanței energetice la blocuri de locuințe din  municipiul Târgu Mureş”.  

39. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării la Proiectul “Abordare 

integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul 

Târgu Mureș”, cod proiect 152430, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 

(POCU) 2014-2021, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.1 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanțarea 

nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș, pentru proiecte 

sportive pe semestrul I 2022. 



41. Proiect de hotărâre privind  emiterea avizului Consiliului local municipal,  de 

prelungire  a funcţionării consorțiului școlar “Consorţiu Central Avram Iancu & Dr. Bernady 

Győrgy“ din Târgu Mureș. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 406/21.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici în Municipiul Târgu Mureş. 

43. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea 

personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș și din 

serviciile publice din subordine. 

 

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 

 
 


