
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.  522 

din   21  aprilie  2022       

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  29  aprilie  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  vineri,  29  aprilie  2022,   ora  12ºº, 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. 522 /21.04.2022 

                                                                a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 522 din 21.04.2022 se convoacă 

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

29  aprilie  2022, ora 12ºº,  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 prelungirea aplicării, până la data de 30 iunie 2022, a 

Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 

200/26.11.2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

2. Proiect de hotărâre privind  indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata 

inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2023. 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării și completării Hotărârii 

Consiliului Local Municipal nr. 411/21.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind 

regimul construcțiilor din incinta Complexului de Agrement și Sport – Mureșul – și stabilirea 

perioadei de concesionare și a redevenței pentru terenurile ocupate cu construcții. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la amenajarea 

teraselor sezoniere si a comerțului promoțional în incinta Complexului de Agrement și Sport 

”Mureșul” (CASM) din municipiul Târgu Mureș. 

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

Zonal - relotizare teren, reconformare subzonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare" cu regulamentul local de 

urbanism aferent str.  Voinicenilor  fnr. Iniţiator: Gliga Elena. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

de închiriere nr. 84/2014/57759/2014 încheiat de Municipiul Târgu Mureș și Arhiepiscopia 

Romano Catolică Alba Iulia prin Fundația Statusul Romano Catolic din Transilvania pentru 

imobilul situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul nr. 15, precum și modificarea convenției de 

folosință ce face parte integranta din contractul de mai sus. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes 

public „Programul local rabla”. 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul 

de finanţare nr. 59.673 din data de 23.08.2021 încheiat între Municipiul Târgu Mureş şi EON 

Reality Inc, privind proiectul „Educaţie în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureş” 

depus în cadrul programului EON Grant Guarantee. 

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

Mureș a cotei de 3/53 din terenul în suprafață de 1060 mp situat în str. Pădurii nr. 24/A, identificat 

în CF nr. 130049 Târgu Mureș nr. cad. 889/2 top 2682/2/2. 

10. 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. 

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

3,50 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Gheorghe Marinescu, nr. 49, 

ap. birou (16), către Marian Dorin. 

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

spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, repartizarea unor spații, precum și schimbarea 

destinației unui imobil aflat în proprietatea municipalităţii și administrat de S.C. LOCATIV S.A. 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea locuințelor disponibile precum și a celor 

care se vor disponibiliza, situate în municipiul Târgu Mureș, str. Rovinari, nr. 36, din categoria 

locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari în categoria 

locuințelor sociale. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenului limită pentru depunerea 

solicitărilor de sprijin financiar de către unitățile de cult din Municipiul Târgu Mureș care aparțin 

cultelor religioase recunoscute din România. 

15. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local 

al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada mai-iulie 2022. 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,30 

mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Cutezanței, nr. 75, ap. 2,  către 

Bányai János și soția Bányai Csilla.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Actualizare DALI, elaborare PT – Reabilitare strada Viile Dealul Mic”.   

18. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu 

Local nr. 209/22.06.2021  privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  

Municipiului Târgu Mureş a terenului  în suprafaţă  de 390 mp  situat pe str. Livezeni, nr. 69 

19. Proiect de hotărâre  privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul 

public  al  Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 3769 mp  situat pe str. Gheorghe 

Doja. 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de 

utilizare a trotinetelor electrice pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș 

21. 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. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

„Plachetei Onorifice” şi a  unui premiu financiar în valoare netă de câte 5.000 lei, cetățenilor 

Municipiului Târgu Mureș care au împlinit vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani. 

23. Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 70 din 

14 martie 2022 pentru modificarea tarifelor de salubrizare 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 


