
                   

R O M Â N I A  

JUDEŢUL MUREŞ                                                             

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

                               H O T Ă R Â R E A     nr. 43             

            din   15 februarie  2018 

 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, referitoare la 

aprobarea  documentaţiei 

,,Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrală P-ţa Trandafirilor”  

beneficiar  Municipiul Tîrgu Mureş 

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive cu nr. 7040/170/DT din 05.02.2018  prezentată de Direcția 

Tehnică  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, cu aprobarea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Parcaj subteran, zona centrală P-

ţa Trandafirilor” şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

Având în vedere propunerea făcută în Plenul Consiliului local,  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, 

art. 45, alin. (2), lit. ”e”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 completează Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, prin 

introducerea unui nou articol, care va avea următorul cuprins: 

            „Se aprobă varianta B din obiectivul de investiții ”Parcaj subteran, zona centrală P-ţa 

Trandafirilor” 

 

 Art. 2. Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate, conform legii și cu respectarea  

documentațiilor de urbanism aprobate; 

 

 Art. 3. Pentru amenajarea zonei supraterane aferente parcării subterane, se va organiza un 

concurs de arhitectură care completează prezentul studiu de fezabilitate. 

                                                               

Art. 4. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011 se 

renumerotează şi rămân neschimbate. 

 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef, Administrația Domeniului Public, 

Direcţia Economică - Serviciul Achiziții. 

 

 Art. 6. 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.  

 

                      Președinte de ședință, 

                       Papuc Sergiu Vasile 

                Contrasemnează, 

p. Secretarul Municipiului Tîrgu  Mureş 

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

            Cătană Dianora - Monica 
 


