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JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ    

 

                                                                                                             

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 108 

din 30 martie 2017 

 
privind amplasarea de indicatoare informative turistice în municipiul  

Tîrgu Mureș 
 

 

  Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând expunerea de motive  nr. 6.983 din 07.02.2017 privind amplasarea de 

indicatoare informative turistice în municipiul Tîrgu Mureș, prezentată de  domnul consilier 

local Bălaş Radu Florin, 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1880/15.02.2017 al Direcţiei Poliţia 

Locală, nr. 8.491/876/14.02.2017 al Administraţiei Domeniului Public şi nr. 

1.842/7.255/09.02.2017 al  Direcţiei Economice, 

În temeiul prevederilor Legii 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 

de publicitate; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „c”, (4) lit. „e”, (6) lit. „a” pct.10, art. 45 

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 realizarea şi amplasarea de indicatoare informative turistice la 

principalele intrări în oraş, în intersecţii şi oriunde se impune, până la data de 1 septembrie 

2017.   

Art. 2. Indicatoarele vor fi în trei limbi: română, maghiară şi engleză. 

Art. 3. Lista cu obiectivele turistice, care vor fi scrise pe indicatoarele informative 

turistice, este prevăzută la anexa 1, care face parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Administraţia Domeniului Public şi Direcţia Economică.  

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează 

Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

          

 
                                                                          Preşedinte de şedinţă, 

                                                           dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta                  

Contrasemnează 

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

          jrs.  Szövérfi Vasile 

 



Anexa 1 a Hotărârii nr. _____ din ___________ 2017 

 

privind amplasarea de indicatoare informative turistice în municipiul Tîrgu Mureș 

 

 

Lista obiectivelor turistice: 

 

Scris alb pe fond maro 
1. Palatul Culturii  

2. Galeriile de Artă 

3. Palatul Administrativ 

4. Cetatea 

5. Muzeul de Istorie și Arheologie 

6. Muzeul de Științele Naturii 

7. Muzeul Etnografic 

8. Biblioteca Teleki 

 

 

Scris negru pe fond alb 
9.  Zoo - Platoul Corneşti 

10. Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” 

 

 


