
 

 

 

ROMÂNIA          

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ    

    

          

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 236 

 

         din   27 iulie  2017 

 

     privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, actualizat prin H.C.L. nr.144 din 6 mai 2010, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul local  municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 1338 din 15.07.2017, prezentată de Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” privind modificarea şi completarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, actualizat prin HCL 

nr.144 din 6 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare propunerile făcute în Plenul Consiliului local,  

În vederea reglementării imediate a situaţiei existente şi având în vedere art.7 alin.13 din 

Legea 52/2003, se impune adoptarea de urgenţă a prezentului proiect de hotărâre, 

Având la bază Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr.120/2001, privind 

aprobarea înfiinţării serviciului public Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin (4) lit.”c”, alin (5) lit.”a”, art. 

45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Serviciului Public Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, actualizat prin  

Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 6 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţeaza 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, Poliţia Locală şi Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”.     

Art.3. 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 nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  

 

 

                                                                                                                      Preşedinte de şedinţă                 

            Contrasemnează                                                                        jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş     

          jrs. Szövérfi Vasile 



 

 

ANEXA 1 

La HCL nr.______________ 

 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Complexului de 

Agrement şi Sport „Mureşul”, actualizat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 6 mai 2010, 

cu modificările și completările ulterioare se modifică și completaeză, astfel: 

 

 1. După articolul „Art.27” , cap.V. Reguli privind ordinea şi disciplina publică în Complexul 

de Agrement şi Sport „Mureşul”,  se introduc trei articole Art.27
1
 , Art.27

2
 şi Art.27

3
, cu 

următorul cuprins : 

 

„Art.27
1
. Se interzice introducerea în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” a 

băuturilor alcoolice de către vizitatori, iar consumul de produse alimentare şi băuturi 

răcoritoare se acceptă doar în locurile amenajate şi puse la dispoziţie de către Serviciul Public  

A.C.A.S.M. 

Art.27
2
. Se înfiinţează o zonă protejată, în parcul de joacă pentru copii, cu supraveghetor, 

cu destinaţia de „Activ club pentru copii”, iar spațiul se  dotează cu articole de papetărie şi 

obiecte specifice dezvoltării artei plastice a jocurilor distractive şi creative. 

Art.273. Se înfiinţează un punct în care să se distribuie gratuit  la cerere  scutece pentru 

apă la copiii până la 3 ani .” 

 

2. Art.14, alin. (1)  cap. V „Programul de funcţionare”, se modifică şi va avea următorul 

cuprins : 

 

”Art.14 (1) Zilnic între orele 7
00

 – 20
00

, contra cost, în perioada 1 mai – 31 august, cu 

excepţia zilelor de luni. 

În zilele de luni ale săptămânii  accesul publicului în Complexul de Agrement şi Sport 

„Mureşul” este permis gratuit începând cu ora 12
00

, dar fără a avea acces la bazinele de 

îmbăiere şi plajă.  

În zilele caniculare de luni, accesul publicului în Complexul de Agrement şi Sport 

„Mureşul” se va efectua contra cost între orele 12
00

-20
00 

, cu respectarea programului de  

îmbăiere în bazinele de înot.” 

 

3. După alin.(1) art.14, cap.V „Programul de funcţionare”, se introduce un nou alineat, cu 

următorul cuprins : 

 

 ”(2) Se interzice accesul publicului la bazinele de îmbăiere între orele 20
00

 - 7
00

. 

Nerespectarea acestui interval orar constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, 

conform anexei 1 din prezenta hotărâre.” 

 

 4. După art.36, CAP. VII. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI, se introduce un nou articol 

„art.36
1” 

 

„Art.361. Constituie contravenţie şi se sancţionează conform Legii 54/2012 şi a HCL 

197/2007 , privitoare la – Reguli de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare 

a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi de Municipiul Tîrgu Mureş, scăldatul în bazinele 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” între orele 20
00

 – 7
00

 - cu amendă între 

500,00 - 1.000,00 lei”. 


