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H O T Ă R Â R E A  nr.  180 

 

din 28  iunie 2018       

 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1 din 30 ianuarie 2014 

referitoare la aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureș 

 

 

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

Analizând Expunerea de motive nr.  33.269  din 05.06.2018 prezentată de un grup de 

consilieri locali aparținând grupului politic UDMR, privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 1 

din 30.01.2014, referitoare la aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu 

Mureș, 
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 1 din 30.01.2014 referitoare la aprobarea 

Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu-Mureș, bazată pe Legea nr.185/2013 

privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, 

Ținând cont de prevederile art.4 alin.2 și art.12 din Hotărârea de Guvern nr. 1206/2001 

privind aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând 

unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 litera c, alin.4 litera e, alin.5 lit.c, art.45 alin.2, şi 

art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se completează Anexa 1 a Regulamentului privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate în Municipiul Tîrgu-Mureș, aprobat prin HCL nr. 1 din 30 ianuarie 2014, 

după art.2, cu art. 2.1, care va avea următorul conţinut: "Toate afișele care promovează evenimente 

desfășurate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș, desfăşurate de către instituţii publice sau în parteneriat  

cu instituţii publice, să fie prezentate bilingv, în română și maghiară, cu caractere de aceleaşi 

dimensiuni şi să facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv." 

Art.2. Toate afișele de interes public realizate și amplasate conform prevederilor art.2.1 din 

Anexa 1 a Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul 

Tîrgu-Mureș, aprobat prin HCL nr. 1 din 30 ianuarie 2014, vor fi efectuate cu avizarea prealabilă a 

compartimentului de resort din cadrul autorităţii locale, sub sancţiunea dezafişării din oficiu. 

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

Târgu-Mureş prin Direcţia Arhitect Şef, Administraţia Domeniului Public și Direcția Economică. 

Art.4. 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.   
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                                                                                                 jrs. Peti Andrei 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      
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