
 

 

R O M Â N I A          

JUDEŢUL MUREŞ             

CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

          

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 68 

 

din  23 februarie   2017 

 
 

cu referire la aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea serviciului public de 

exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş, a străzilor pe care 

se va aplica regimul de parcare cu plată, a regimului administrării parcărilor şi desemnarea 

Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului 

 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Văzând Expunerea de motive nr. 8761 / 904 / 16.02.2017  privind aprobarea Studiului de 

oportunitate privind concesionarea serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu 

plată din Municipiul Tîrgu Mureş, a străzilor pe care se va aplica regimul de parcare cu plată, a 

regimului administrării parcărilor şi desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru 

pregătirea şi planificarea contractului, prezentată de Administraţia Domeniului Public, 

Luând în considerare propunerile făcute în Plenul Consiliului local, 

 

 În temeiul:  

 

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată; 

- Prevederilor art. 23 alin. 2 lit. a, b, c, şi art. 24 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadrul de aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr.71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, 

- Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 

- Legii nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi                      

completările ulterioare, împreună cu H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului 

de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 

- O.G. privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- HG nr. 867/2016 aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii; 

- HCL nr. 74/2009 privind Regulamentul de exploatare al parcărilor cu plată; 

       

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. b. din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

 

 



 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1.  Se aprobă ”Studiul de oportunitate privind concesionarea serviciului 

public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş”, 

prezentat în Anexa 1. 

 

Art.  2.  Se mandatează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş ca până la şedinţa 

ordinară din luna martie, să prezinte variantele delegării prin gestiune directă a 

serviciului de parcări publice în Municipiul Tîrgu Mureş. 

 

          Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Economică şi Administraţia 

Domeniului Public. 

 

Art. 4.  În conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1, lit. e din Legea nr. 

340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 

Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului jud. 

Mureş pentru executarea controlului de legalitate. 

 

 
 

                                                                                    Preşedinte de şedinţă 

Dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta  

 

 

 

                Contrasemnează  

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş  

                                    jrs. Szövérfi Vasile  

 

 


