
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  311 

 

din  25 octombrie  2018 
 

privind schimbarea denumirii străzii Toplița din municipiul Tîrgu Mureș  

în strada Martin Luther utca 

 

 

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

 Văzând Expunerea de motive nr.52.989 din 13.09.2018 prezentată de dl. consilier local 

municipal Mózes Levente Sándor, privind schimbarea denumiri străzii Toplița din municipiul 

Tîrgu Mureș în strada Martin Luther utca, 

            În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi (2) lit. „b”, „c” şi „d” alin.(5)  lit., „d”, art. 45, 

alin.(3), art. 115
 
alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 2 lit. „d” din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii străzii Toplița din municipiul Tîrgu Mureș în 

strada Martin Luther utca, conform avizului nr. 2 din 06.03.2018 emis de Comisia județeană de 

atribuire sau schimbare de denumiri. 

Art. 2. Ca urmare a modificării denumirii străzii se va actualiza lista nominală cu 

denumirile străzilor și piețelor din municipiul Târgu Mureș. 

Art. 3. Cheltuielile legate de confecționarea și montarea plăcuțelor cu denumirea străzii, 

respectiv cheltuielile legate de schimbarea actelor de identitate vor fi suportate din bugetul local al 

Municipiului Tîrgu Mureș. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcția Arhitect Şef, Direcţia Economică şi 

Administraţia Domeniului Public. 

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 nr. 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   

 

                                                                       Magyary Előd - consilier local -   ___________  

                                                                       Makkai Grigore - consilier local - ___________  

                                                                        Matei Dumitru - consilier local -    ___________   

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 
 


