
 

    

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 315  

  din 28 noiembrie 2017 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.197/2007 referitoare la 

aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare 

a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş 

 

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

 

  Văzând expunerea de motive nr. 1310 din  04.09.2017, iniţiată de Administraţia Serelor 

Parcurilor  şi Zonelor Verzi  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.197/2007 

privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de  organizare şi asigurare a 

dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş, 

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

9, 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 completează Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.197/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii 

spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş, cu dispoziţiile cuprinse în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Restul dispoziţiilor  din  Hotărârea Consiliului  Local  Municipal  nr.197/2007  privind 

aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi 

întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş rămân neschimbate. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

municipiului Tîrgu Mureş prin Administraţia Serelor Parcurilor  şi Zonelor Verzi. 

 

Art.4. În conformitate cu prevederile art.19, alin.1,lit.e, din Legea 340/2004, republicată, 

privind Instituţia Prefectului şi art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004, legea contenciosului 

administrative, 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                            

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

                   Cătană Dianora Monica 


