
             

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

    H O T Ă R Â R E A   nr. 344 

 

  din 19 decembrie   2017 

 

privind prezervarea spaţiului de trecere în subteran a reţelelor aeriene de pe raza 

municipiului Tîrgu Mureş 

 

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

 

 Văzând Expunerea de motive a Direcţiei Tehnice din cadrul municipiului Tîrgu-

Mureş nr. 1068 din 25.09.2017 privind prezervarea spaţiului de trecere în subteran a 

reţelelor aeriene de pe raza mun.Tg. Mureş, 

Având în vedere articolul nr. 1 din Hotărârea nr. 490 din 11 mai 2011 privind 

completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

525/1996 şi Standardul Român SR 8591, cu privire la condiţii de amplasare reţele edilitare 

subterane, respectiv la posibilitatea de punere în aplicare a acestor reglementări,  

 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 e ş t e : 

 

 Art.1 Se aprobă păstrarea unui culoar cu lăţimea de 1,5 metri, longitudinal în 

trotuarele aferente străzilor din Mun. Tg. Mureş, de la bordură înspre aliniamentul 

imobilelor, în vederea amplasării reţelelor de iluminat public, a tubulaturii pentru reţele de 

transmitere de informaţie (fibră optică), a reţelelor electrice de joasă tensiune, şi a 

alveolelor pentru arbori ornamentali. În acest culoar nu se vor amplasa alte reţele edilitare 

(reţele de apă, reţele de gaz, etc.), decât transversal, în tub de protecţie. 

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Compartimentul Arhitect Şef, Serviciul Public 

Administraţia Domeniului Public şi Direcţia Tehnică. 



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 

                              av. Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

                 dir. exec. D. J.C.A.A.P.L                    

                   Cătană Dianora Monica 
 


