
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. 89  

din  22 ianuarie  2021       

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal  

 Târgu Mureș  din  data de 28  ianuarie 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,  28  ianuarie 2021,   ora  14ºº, la sediul Municipiului Târgu 

Mureș, camera 45, 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, 

   Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                                 Soós Erika 

 



                                                                 Anexă la Dispoziţia nr.  89/22.01.2020 

                                                          a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 89 din 22.01.2021  se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi,  28 

ianuarie 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 alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local 

al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada februarie –aprilie 2021 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Molnar Ervin. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 

atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata 

impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș 

4. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului local privind aprobarea 

investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiului Târgu 

Mureș.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 

modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a  

Contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2021, 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. 

7. 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. 

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele 

adiacente blocurilor de locuinţe de către Municipiul Târgu Mureş şi Asociaţiile de Proprietari din 

Municipiul Târgu Mureş. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n.  pentru 

grupul statuar „Şcoala Ardeleană”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegarea gestiunii  

Serviciului Public de Salubrizare pentru activităţile de salubrizare stradală, deszăpezire, 

colectare cadavre animale în Municipiul Târgu Mureş, şi aprobarea Studiului de Oportunitate, 

Regulamentului de Organizare si Funcţionare, Caietului de Sarcini şi Proiectului de Contract 

pentru aceste servicii. 

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Reformată 

IX  a terenului  şi a  construcţiei aflate în domeniul public al municipiului Târgu Mureş situat  în 

str. Prieteniei nr.7 

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Greco  

Catolica V a terenului  aflat în domeniul public al municipiului Târgu Mureş situat  în Piaţa David 

Ferenc 



13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă 

Română XVI cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, a terenului  situat  în  cartierul 

Rovinari. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a concesionării, 

a caietului de sarcini și a documentației de atribuire prin licitație publică a terenului în suprafață de 

700 mp din 4.869 mp situat pe str. Podeni nr. 10, aparținând domeniului public al Municipiului 

Târgu Mureș, în vederea amplasării unei spălătorii self-services. 

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri din raza 

teritorială a Municipiul Târgu Mureș 

16. Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 7, către SC 

Therezia Prodcom SRL 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 

SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 

investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul de investiţii „SF /DALI corp de legătura Sc. 

Gimnaziala Liviu Rebreanu” 

18. Proiect de hotărâre privind reînnoirea protocolului de colaborare cu ONG 

Germania. 

19. Proiect de hotărâre aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative 

cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu 

Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea  unor contracte de închiriere pentru 

spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,  aflate în proprietatea municipalităţii date în 

administrare S.C. LOCATIV S.A 

21. Proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii   a 

Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a Aparatului de 

specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș, Cabinet primar și 

cabinet viceprimari. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 

2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 

ianuarie - 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii 

sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare și a HG 

nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare 

26. Proiect de hotărâre  privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul 

Târgu Mureș   

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unității Administrativ 

Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 

2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str Narciselor, nr. 14,ap.1, către d-nul 

Szabo Zoltan și d-na Kovacs Agneta 



29. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Liceului 

Tehnologic  Avram Iancu, asupra imobilului situat în Târgu Mureş, str. B-dul 1848, nr.9  înscris în 

Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1, nr. top.3843/1/2  şi trecerea  imobilului respectiv în administrarea  

Şcolii Gimnaziale Dr. Bernady Gyorgy din Târgu Mureş, pe o perioadă de 10 ani. 

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care 

vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se 

vor încheia în cursul anului 2021. 

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

urbanistic zonal - introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări   pentru 

construire case de locuit unifamiliale, str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent

 Iniţiator: SC" MACO CONSTRUCT"SRL. 

32. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu 

Mureş a terenului  în suprafaţă  de 24.315 mp situat pe str. Viitorului nr. 1 B 

33. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu 

Mureş a cotei de 774/1972  din terenul în  suprafaţă  de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare și 

funcționare  al    comisiei locale de ordine publică    

35. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art. 12 alin (2) din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș 

36. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 178 mp din Târgu 

Mureş, str. Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO 

CONSTRUCT SRL 

37. Proiect de hotărâre  privind radierea din cartea funciară a dreptului de 

proprietate al Primei Asociaţiuni a agricultorilor şi Reuniunea Funebrală din Tg. Mureş  şi 

atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului  în suprafaţă  de 390 mp 

situat pe str. Livezeni,  nr. 69. 

38. Proiect de hotărâre  privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu 

Mureş  a terenului situat pe Lalelelor nr.2 

39. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea încheierii unui protocol de colaborare 

între Municipiul Târgu Mureş şi  Asociația Mureș Runners, în vederea inițierii de programe de 

construire a unor infrastructuri adecvate desfășurării de activități sportive.    

40. Proiect  de  hotărâre  privind prelungirea aplicării  pentru intervalul 1 ianuarie 

2021 – 31 martie 2021 a Procedurii de anulare  a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 

principale restante  la data de 31.03.2020 inclusiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

Municipal Târgu Mureş nr. 200/26.11.2020, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului  nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

 

Documentele  înscrise  în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt  pus  la dispoziţia 

consilierilor locali ai Consiliului local municipal 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 


