
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  366 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

 
privind aprobarea amplasării a 17  panouri pentru expoziții fotografice în aer liber 

 și o cameră video pentru supravegherea zonei expoziționale 

 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
Văzând Expunerea de motive nr. 61.619 din 19.10.2018, inițiată de domnul consilier 

local Vajda György, privind aprobarea amplasării a 17 panouri pentru expoziții fotografice în 

aer liber în Piața Teatrului și o cameră video pentru supravegherea zonei expoziţionale,  

Văzând prevederile art. 2 alin.(2) din Legea 50/1991 republicată privind autorizarea 

lucrărilor de construcţii, prevederile art. 25 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi prevederile art. 32 din Legea 242/2009 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

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 ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă amplasarea a 17 panouri pentru expoziții fotografice în aer liber, în 

Piața Teatrului, conform anexei 1 şi anexei 2.   

Art. 2. Se aprobă amplasarea unei camere de supraveghere video a zonei expoziționale.  

Art. 3. Sumele necesare achiziţionării panourilor şi a camerei de supraveghere video 

vor fi prevăzute  în buget  prin  Serviciul Public Administraţia Domeniului Public. 

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

Municipiului Tîrgu Mureş, prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public şi Direcţia 

economică. 

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. 
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