
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.  359   

din   25  martie  2022       

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului  

 Târgu Mureș  din  data de  31  martie  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,  31  martie  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. 359/25.03.2022 

                                                                a Primarului Municipiului Târgu Mureş 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 359 din 25.03.2022 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc  joi, 31  

martie  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 Metodologiei (Ghidul solicitantului) 

acordării finanțărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș 

pentru acțiuni/programe/proiecte culturale. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor 

nerambursabile  din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte 

sportive (Regulament de sprijin și Ghidul solicitantului). 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiște 

proprietate privată a municipiului Târgu Mureș. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2022. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui PARTENERIAT 

INTERINSTITUȚIONAL PENTRU SIGURANȚA COMUNITĂȚII –  Program partenerial 

pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în municipiul Târgu Mureș. 

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

folosință (comodat) a unui container-vestiar modular metalic format din două compartimente, 

între Municipiul Târgu Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”HOREA” al județului 

Mureș. 

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

urbanistic zonal - reconformare  zonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice pentru 

construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese”,  str. Jean Monnet f.nr. - 

modificare parțială P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 21 din 27 februarie 2020 cu regulamentul local 

de urbanism aferent,  Beneficiari: Veres Hajnal Reka, Veres Mihai, Veres Viorica.   

8. Proiect de hotărâre  privind  prelungirea valabilității „Planului Urbanistic 

General al Municipiului Târgu Mureș” cu regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin 

HCL nr. 257/19.12.2002 până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai 

târziu de 1 octombrie 2022 beneficiar Municipiul Târgu Mureș. 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 20 mp din Târgu 

Mureș, str. Pomilor nr. 2, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, de la Munteanu Ioan și 

Munteanu Ionela. 

10. Proiect de hotărâre privind  trecerea unui teren în suprafață de 49 mp din Târgu 

Mureș, str. Ceangăilor, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Bordas Liviu Gabriel și 

Bordas Raluca Beatrisa (fosta Olariu Anton Raluca-Beatrisa). 

11. Proiect de hotărâre  privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Târgu Mureș a imobilului în suprafață de 52 mp înscris în CF 142649 Târgu 

Mureș. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 708 mp, situat în str. Budiului – B-dul 



1848, identificat în CF nr. 141936 Târgu Mureș, și transmiterea acestuia fără plată în proprietatea 

Parohiei Unitariene Dâmbul Pietros. 

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 

25 februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398 din 18 decembrie 

2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș, în sensul 

modificării suprafeței imobilului din fișa având nr. identificator imobil 148 Piața Gării. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la 

calculul redevenței la parcările publice cu plată din Municipiul Târgu Mureș. 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  delegării  gestiunii prin concesiune a 

parcărilor cu plată  din Municipiul Târgu Mureș  către S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată și Zonelor de 

Staționare cu Plată aflate pe domeniul public 

17. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

pentru anul 2022 al  SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL Târgu Mureş 

18. Proiect de hotărâre  privind realizarea unui studiu cu privire la modalitatea de 

gestiune a alimentării cu energie termică în cazul blocurilor noi din municipiul Târgu Mureș, cu 

scopul de a reduce emisiile de CO2. 

19. 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. 

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

5,61 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe B-dul Pandurilor, nr. 97, ap. 1, 

către Gurghian Ioan și soția Gurghian Claudia-Adriana.  

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

9,54 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe str. Republicii, nr. 23, ap. 2, 

către Petrea Nicolae-Gheorghe. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Acoperire bazin olimpic la C.A.S.M.”, obiectivul 01 „Vestiar”. 

23. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 12 mp din Târgu 

Mureș, str. Remetea, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Moldovan Reni Claudia. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pentru anul 2022 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș. 

25. Proiect de hotărâre privind  premierea celor mai buni sportivi din municipiul 

Târgu Mureş în anul 2021. 

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

încheierii unui  contract de închiriere a unor spaţii din incinta  Parohiei Reformate VIII Târgu 

Mureș,  situate  în municipiul Târgu Mureș, str. Evreilor Martiri, nr.20, în care își desfășoară 

activitatea educațională Grădinița cu program prelungit din cadrul Liceului Vocațional Reformat, 

şi aprobarea modelului de contract. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului 

în suprafață de 621 mp. situat în Piața Trandafirilor nr. 39-40 aparținând domeniului privat al 

Municipiului Târgu Mureș. 

28. 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 Dealului Mic”. 



29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Actualizare 

DALI –Modernizare str. Plutelor”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Locuințe pentru tineri destinate închirierii, 

județul Mureș, Municipiul Târgu-Mureș, str. Depozitelor F.N. - Etapa1-sistematizare verticală, 

amenajări exterioare și rețele edilitare”. 

31. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 177/27 mai 2021 privind solicitarea preluării în domeniul public al Municipiului Târgu 

Mureş a imobilului-teren şi construcţie Sala Polivalentă, situată în str. Parcul Sportiv Municipal 

nr. 4 Târgu Mureş. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 251 din 13 august 2021 privind mandatarea Unității Administrativ Teritoriale – 

Municipiul Târgu Mureș, prin Primar, să solicite transmiterea imobilului – teren și construcție 

situate în Aleea Carpați, nr. 57, identificate în C.F. nr. 137955, Târgu Mureș, de la Statul Român 

și administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin Clubul Sportiv ”Mureșul” Târgu Mureș în 

domeniul public al Municipiului Târgu Mureș. 

33. 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. 

 

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 

 

 

 


