
 

 
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 297  

 

din  25 octombrie  2018 

privind înființarea unei stații de autobuz pentru curse regulate către  

“Aeroportul International Tîrgu Mureș” 

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Public Administraţia Domeniului Public nr. 56163/6760 

din 28.09.2018 privind desființarea stației de taxi ”Palatul Culturii” și înființarea unei stații de 

autobuz pentru curse regulate către Aeroportul International Tîrgu Mureș, 

Luând în considerare propunerile făcute în cadrul ședinței Consiliului local municipal 

Tîrgu Mureș. 

Văzând de asemenea prevederile: 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local 

- Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”b” , c” și ”d”, art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. 

(1) litera ”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă înființarea unei stații de autobuz în P-ța Trandafirilor, în fața imobilului nr. 30, 

pentru curse regulate către “Aeroportul International Tîrgu Mureș”. 

Art. 2. În stația de autobuz înființată la art.1, vor putea staționa și autobuzele turistice. 

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

Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public. 

            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 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 

 


