
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  367 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

privind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor artistice  

stradale  în municipiul din Tîrgu Mureș 

 

 

  Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
Văzând Expunerea de motive nr. 61.694 din 19 octombrie 2018, inițiată de domnul 

consilier local Vajda György, privind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor 

artistice stradale  în municipiul din Tîrgu Mureș, 

Conform Convenției asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale 

adoptată la conferința ONU pentru Educație, Știință și Cultură întrunită la Paris în cea de a 33 

sesiune între 3 – 21 octombrie 2005, ratificată de Guvernul României OUG 118/21 decembrie 

2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, 

Având în vedere art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local 

municipal Tîrgu Mureş,  

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a“, art. 45 alin.(1) şi 

art. 115 alin (1) lit. „b” din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  

 

 
H o t ă r ă ș t e : 

 

 

Art. 1. Se aprobă regulamentul desfășurării performanțelor artistice stradale din Tîrgu  

Mureș, prezentat  în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu anexele 2 și 3 

respectiv formularele de cerere și de acordare a licenței.  

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș respectiv Direcția activități social-culturale, patrimoniale și 

comerciale prin Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ. 

Art. 3.  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 

                                              Papuc Sergiu Vasile 
                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 

 

 



 

Regulament 

 

privind performanță artistică stradală în Municipiul Tîrgu Mureș 

 

Art. 1. Prin performanță artistică stradală în Municipiul Tîrgu Mureș se înțelege 

actul cultural desfășurat în spațiu public în condițiile prezentului regulament.  

Art. 2. Artiștii pot prezenta performanțe teatrale (piese, scenete, recitaluri, joc cu 

marionete, teatru de păpuși) muzicale (în toate genuri muzicale), scenete de clovn, 

iluzionism, contorsionism, jonglerii, acrobații, pantomime, sculpturi vii, pot dansa 

sau realiza creații de artă plastică și grafitti fără a pune în pericol integritatea 

corporală a spectatorilor sau aduce pagubă locației, a mediului înconjurător.  

Art. 3. Sunt interzise jocurile de noroc sau cei care îndeamnă publicul la câștiguri 

ilicite. (ex. alba-neagra). 

Art. 4 Pot solicita licențiere pentru performanță artistică stradală artiști individuali, 

formații artistice sau teatrale de dans, instituții sau asociații de cultură.  

Art. 5. Artiștii care vor să prezinte spectacole în stradă vor fi autorizați de către o 

comisie culturală după depunerea unei cereri prealabile și prezentarea unei scenete, 

piese muzicale, proiect de desen, sau lucrări de artă plastică realizate înaintea 

licențierii.  

Art. 6. Comisia de licențiere a performanței artistice stradale are următoarea 

componență. 

Reprezentant din partea:  

– Teatrului Național  

– Teatrului de copiii și tineret Ariel 

– Universitatea de Artă 

– Ansamblul Artistic Mureșul,  

– Uniunea Artiștilor Plastici din România filiala Mureș,  

– Școala Vocațională de Artă Tg Mureș,  

– Primăria Municipiului Tg Mureș,  

– Consiliul local al Municipiului Tg Mureș. 

Art. 7. Comisia va desemna dintre membrii un președinte și un secretar. Mandatul 

acestora va fi de un an.  

Art. 8. Comisia de licențiere va fi formată din inițiativa direcției de cultură, sport și 

educație din cadrul primăriei într-o lună calendaristică după intrarea in vigoare a 

regulamentului.  

Art. 9 Comisia de licențiere a performanței artistice stradale se convocă lunar în 

cazul în care există solicitare.  

Art. 10. Artiștii care vor să prezinte spectacole stradale vor înainta o cerere tip 

(anexa 2)  către Primăria Tg-Mureș – Direcţia activităţi social culturale, 

patrimoniale şi comerciale. În urma cererilor depuse direcția de specialitate a 

primăriei va convoca comisia de licențiere într-un spațiu adecvat performanței 

artistice stabilit în prealabil în acord comun cu președintele comisiei.  

Art. 11. Locațiile performanței stradale vor fi stabilite de către comisia de licențiere 

în colaborare cu direcția domeniului public al primăriei.  

Anexa nr. 1. 



Art. 12. Locațiile vor fi atribuite nominal prin comisia de licențiere și vor fi avizate 

de către Poliția locală. Locațiile pot fi marcate prin semne distinctive trasate pe 

asfalt și atribuite ca atare (anexa 3.).  

Art. 13. Decizia de atribuire a locației va fi anunțată de către Direcţia activităţi 

social culturale, patrimoniale şi comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu 

Mureș în cel mult o săptămână de la ședință de licențiere. Licența va fi înmânată 

personal celor în cauză după achitarea taxei de ocupare a domeniului public.  

Art. 14. Sunt interzise folosirea amplificatoarelor sau instrumentelor muzicale 

electronice și a tobelor. Vor fi folosite instrumente acustice.  

Art. 15. Performanțele artistice stradale sunt permise în cursul săptămânii între orele 

10 și 20, iar duminica și sâmbăta între orele 10 și 22.  

Art. 16. Poliția locală are dreptul de a verifica prin actele emise de către comisia de 

licențiere locația și artistul și în caz de neconcordanță poate să interzică realizarea 

actului cultural.  

Art. 17. În cazul în care în locația respectivă numărul audienței obstrucționează 

circulație pedestră, Poliția locală poate opri temporar performanța artistică până la 

dispersarea publicului.  

Art. 18 Performanța artistică nu poate îngrădi circulația persoanelor cu dizabilităţi, a 

cărucioarelor cu copii.  

Art. 19. Prezența reprezentantului Poliției locale poate fi solicitată de către artist 

pentru realizarea nestingherită a actului cultural.  

Art. 20. Sunt interzise performanțele artistice cu caracter obscen, care incită la ură 

rasială, etnică sau  sexuală, exprimă nuditatea și care  pot leza demnitatea umană.  

Art. 21. În cazul în care reprezentanții poliției locale constată că artistul nu respectă 

prevederile  licenței, sau comite faptele menționate în art. 20, poate să ordone 

încetarea actului cultural și să evacueze locația,  abaterea fiind adusă și la cunoștința 

comisiei de licențiere.  

Art. 22. Este interzisă performanța artistică în alte locații decât cele atribuite și strict 

interzisă  în fața spitalelor, instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice, 

instituțiilor sociale (distanța minimă este de 100 m.), în stații de autobuze, autogări, 

gări, aeroport, în mijlocul sensurilor giratorii, în fața trecerilor de pietoni, pe scările 

pasajelor subterane, în fața monumentelor.  

Art. 23. Distanțele dintre locațiile atribuite pentru performanța stradală vocală, 

muzicală nu pot fi mai mici de 50 m cu excepția artei plastice.  

Art. 24. Artiștii care vor fi licențiați pentru performanță de artă stradală vor plăti o 

taxă de ocupare a domeniului public de 100 de lei/an. Taxa se va achita la casieria 

Primăriei Municipiului Tg-Mureș. Elevii Liceului Vocațional de Artă precum și 

studenții Academiei de Artă din Tg Mureș sunt scutiți de taxă.  

Art. 25. La verificare artiștii trebuie să aibă asupra lor documentul de licență (anexa 

3) și chitanța taxei de ocupare a domeniului public. În caz contrar vor putea fi 

evacuați de către poliția locală de la locația atribuită.  

Art. 26. Artiștii pot colecta la fața locului bani într-un recipient amplasat la pământ 

în locul de desfășurare a performanței artistice. Este interzis scuturarea recipientului 

sau cererea expresă prin gesturi și/sau cuvinte a plății de către public.  

Art. 27. Este interzisă vinderea operelor artistice expuse de către artiști plastici în 

locația performanței stradale cu excepția portretelor realizate la comandă la fața 

locului.  



Art. 28. În cazul în care artiștii licențiați încălcă  prevederile regulamentului pot fi 

evacuați de la locația atribuită și pot fi amendați cu 100 de lei.  

Art. 29. În cazul în care un licențiat încalcă de cel puțin trei ori regulamentul 

performanței artei stradale se va retrage licența și nu se va mai elibera alta.  

Art. 30. Licența atribuită trebuie reînnoită anual sau dacă artistul schimbă conținutul 

performanței artistice.  

Art. 31. Membrii comisiei de licențiere au dreptul de a controla la fața locului 

artistul și în cazul în care constată  că forma și conținutul performanței licențiate s-a 

schimbat pot sesiza comisia,  îndemnând artistul la o nouă sesiune de licențiere. În 

cazul în care cel în cauză nu se prezintă la următoare ședință de licențiere cu noul 

program se va retrage licența inițială.  

Art. 32. Prin licențiere comisia artistică verifică conținutul din punct de vedere 

estetic și al calității actului cultural decizând în unanimitate asupra acordării licenței 

solicitantului.  

Art. 33. Nu trebuie licențiere sau autorizație pentru flash moburile a căror durată nu 

va fi mai mare de 10 minute.  

Art. 34. În cazul graffituirilor spațiile destinate artei stradale vor fi puse la dispoziție 

cu acordul în scris a Administraţiei  Domeniului Public și/sau  proprietarul 

imobilului. Prin actul de licențiere se va menționa locația exactă (inclusiv peretele – 

ex. frontispiciu, perete de sprijin, gard, etc.) și dimensiunea desenului, artistul 

prezentând în prealabil comisiei schița operei de artă care va fi realizat.  

Art. 35. Grafittiurile pot fi realizate de către mai multe persoane dintre care un șef 

de lucrare va răspunde pentru realizarea operei de artă.  

Art. 36. Grafittiurile pot fi realizate într-o durată mai îndelungată de perioadă, 

aceasta fiind menționată în documentul de licență și se poate prelungi doar la 

următoarea ședință a comisiei de licență.  

Art. 37. Dacă un artist sau grupuri de artiști vor realiza mai multe grafittiuri, fiecare 

schiță în parte trebuie prezentată Comisiei de atestare.   

Art. 38. Artiștii plastici pot realiza portrete, opere de artă și o mini expoziție în plain 

air în locația menționată. Expoziția nu va depăși locația atribuită cu șevaletul și 

scaunul artistului, licențiatul va respecta art. 16, art. 17, art. 18 și art. 20 din 

prezentul regulament.  

Art. 39. Prezentul regulament  va intra în vigoare la  data aprobării de către 

Consiliul local Târgu Mureș.  


