
 

                   

R O M Â N I A  

JUDEŢUL MUREŞ                                                             

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

                         H O T Ă R Â R E A     nr. 46             

            din   15 februarie  2018 

 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 156 din 04.05.2017  

referitoare la stabilirea modalităţii de delegare a Serviciului public de exploatare şi întreţinere a 

parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi  

abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 68/2017  

 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

                 Văzând  Expunerea de motive nr. 8074/943 din 08.02.2018 a Administraţiei Domeniului Public, 

privind completarea Hotărârii nr. 156 din 04.05.2017, referitoare la stabilirea modalităţii de delegare a 

Serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi abrogarea 

art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 68/2017, 

Luând în considerare propunerile comisiilor de specialitate,  

    Având în vedere:  

- Ordonanţa de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, 

- Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1.  Se completează Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 156 din 04.05.2017 în 

sensul adăugării unui articol cu următorul conţinut: 

,,Se aprobă începând cu data de  1 aprilie 2018 atribuirea temporară în gestiune directă a 

Serviciului de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş către 

Administraţia Domeniului Public şi Direcţia Poliţia locală, conform Regulamentului aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 231 din 27.07.2017, până la finalizarea demersurilor de 

delegare prin concesionare a serviciului mai sus menţionat,, 
              Art. 2. Celelalte articole ale  Hotărârii nr. 156/2017 se renumerotează corespunzător, conţinutul 

acestora rămânând neschimbat.  

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

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Poliţia Locală şi 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 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 
 


