
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 130 

  din 6 aprilie 2017 

 
 

 

privind reglementarea  închirierii  terenurilor pentru terase de alimentaţie publică 

în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul” 
 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 602 din 21.03.2017, prezentată de Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” privind reglementarea închirierii  

terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport „ 

Mureşul”. 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal  nr. 110 din 29 

mai 2003 privind modul de concesionare a terenurilor din Complexul de Agrement şi 

Sport „Mureşul”  cu modificările şi completările ulterioare din Hotărârea Consiliului 

Local Municipal nr.68 din 28 februarie 2008, anexa 1, 

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  închirierea  terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în 

Complexul de Agrement şi Sport  „Mureşul” conform anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă instituirea tarifului pentru ocupare teren în vederea desfăşurării 

unor activităţi destinate îngrijirii corporale, în cuantum de 8,00 lei/mp/zi, pentru 

perioada sezonului estival 2017. 

 

 Art. 3. Termenul pentru închirierea teraselor este de 4 luni, respectiv perioada  

01.05.2017 - 31.08.2017. 

 

 Art. 4. Pentru suprafaţa de terasă egală cu suprafaţa la sol a construcţiei se va plăti 

taxa actuală, iar pentru suprafeţele suplimentare de 2 (două) ori această taxă. 

 



 Art. 5. Nivelul taxelor pe anul 2017 pentru închirierea teraselor este cel prevăzut 

în Hotărârea Consiliului Local nr. 70/23.02.2017.  

 

Art. 6.  Se interzice difuzarea genurilor de muzică de tip : manele şi hip-hop în 

locurile amenajate – terase de alimentaţie publică – din incinta Complexului de Agrement 

şi Sport „Mureşul”. 

 

Art. 7. Toate anunţurile şi inscripţionările din Complexul de Agrement şi Sport 

„Mureşul” vor fi efectuate în limba română şi în limba maghiară, iar în cazul anunţurilor 

S.O.S. acestea se vor efectua şi în limba persoanei dispărute, dacă este cunoscută, sau se 

va asigura accesul la staţiile de transmitere, al aparţinătorului persoanei în cauză. 

 

Art. 8. Terasele de alimentaţie publică din incinta complexului îşi vor desfăşura 

activitatea fără a se depăşi valorile admisibile ale nivelului de zgomot, care este de 65 dB, 

nivel măsurat la limita proprietăţii 

 

Art. 9. Se stabilesc orarele de funcţionare pentru terasele de alimentaţie care îşi  

desfăşoară activitatea în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”: 8
00

 – 24
00

, iar în 

zilele de vineri şi sâmbătă de la 8
00

 - 2
00

.   

 

Art. 10. Se aprobă, persoanelor fizice şi juridice care şi-au achitat toate obligaţiile 

contractuale până la data de 30.04.2017,  reducerea cu 20% a obligaţiilor de plată pentru 

închirierea terenurilor pentru terase – sezon 2017 – anexa 1, coloana 6, cu condiţia 

achitării până la data de 15.06.2017, a sumelor stabilite suplimentar în prezenta hotărâre. 

 

 Art. 11. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 

încredințează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, 

Administraţia Complexului de Agrement şi Sport « Mureşul ».   

       

Art. 12. 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 

   Contrasemnează                              dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

 jrs. Szövérfi  Vasile  
 

 


