
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                       

                                                                                                            

H O T Ă R Â R E A     nr. 320 

din 28 noiembrie 2017 

 

privind aprobarea demarării unui concurs pentru amenajare spaţii verzi de pe domeniul public 

din municipiul Tîrgu Mureş, în parteneriat cu societăţi comerciale cu sediul în municipiul  

Tîrgu Mureş 

 

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

 

Analizând Expunerea de motive nr. 54.854 din 06.10.2017, prezentată de consilierul local 

municipal Tîrgu Mureş, privind aprobarea demarării unui concurs pentru amenajare spaţii verzi de pe 

domeniul public din municipiul Tîrgu Mureş, în parteneriat cu societăţi comerciale cu sediul în mun. 

Tîrgu Mureş, 

Având în  vedere propunerea făcută în Plenul Consiliului local,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. ,,c’’ şi ,,d’’, alin. (4) lit. ,,a’’ ,,d’’ şi ,,e’’, 

art. 45 alin. (3) 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 demararea unui concurs de soluţii, pentru amenajarea unor spaţii verzi de pe 

domeniul public al municipiului Tîrgu Mureş. Lucrările de amenajare peisagistică vor fi realizate şi 

întreţinute timp de 1 an calendaristic, de către societăţile comerciale câştigătoare, pe cheltuiala şi din 

grija lor.  

Art. 2. Lista spaţiilor verzi (cu prioritate cele aferente şcolilor şi grădiniţelor), împreună cu 

descrierea situaţiei actuale, suprafaţă (nu mai mic de 25 mp), delimitare, etc. scoase pentru concurs de 

soluţii de amenajare peisagistică va fi stabilită de către Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin 

Administraţia Serelor, Parcurilor şi zonelor Verzi – Birou Amenajare Peisagistică şi Control Spaţii 

Verzi, în fiecare an, până la organizarea dezbaterii publice pentru plantare şi tăieri arbori. 

Art. 3. Pentru informarea adecvată a populației şi a turiştilor se va amplasa un panou 

informativ cu prezentarea societăţii comerciale care a amenajat şi întreţine spaţiul verde, cu următorul 

conţinut: „Spaţiu verde amenajat şi întreţinut de către S.C. ___________, producător/prestator/furnizor 

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

Municipiului Tîrgu Mureş prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi zonelor Verzi – Birou Amenajare 

Peisagistică şi Control Spaţii Verzi. 

           Art.5. 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 judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

                                                                                                        Preşedinte de şedinţă, 

                                              dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

          Contrasemnează, 

    p. Secretarul  Municipiului  Tîrgu Mureş 

           Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                  Cătană Dianora-Monica                 


