
 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  365 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

 

privind aprobarea introducerii unor norme de  bune practici în municipiul  

Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere publicitare  

 

 

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

Văzând Expunerea de motive nr.  58.108  din  05.10.2018  prezentată de dl. Peti András, 

consilier local Municipiul Tîrgu Mureş, privind aprobarea introducerii unor norme de  bune 

practici în municipiul Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi 

flyere publicitare, 

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), (2), lit. „c” şi lit. „d” , alin.(4) lit. „e” şi 

alin.(6) lit. „a” pct. 7, art. 45 alin. (1), 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 aprobă introducerea unor norme de  bune practici în municipiul Tîrgu Mureş 

în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere publicitare. Distribuirea 

materialelor publicitare pe domeniul privat se poate face numai cu acordul prealabil, în scris, a 

persoanelor fizice și juridice de drept privat, care dețin un drept real asupra acelor imobile. 

 
Art. 2. Se aprobă achiziţionarea unor cutii pentru colectarea materialelor promoţionale, 

care vor fi oferite în mod gratuit asociaţiilor de proprietari de pe raza municipiului Tîrgu Mureş 

care  se vor monta la intrarea în blocuri. 

 

Art. 3. Se aprobă achiziţionarea unor autocolante de către Municipiul Tîrgu Mureş cu 

menţiunea „STOP PUB”  şi oferirea acestora în mod gratuit administratorilor asociaţilor de 

proprietari, în vederea distribuirii locatarilor care nu doresc să primească materiale 

promoţionale. 

 

Art. 4. Cheltuielile legate de achiziţionarea cutiilor şi autocolantelor vor fi prevăzute în 

bugetul pe anul 2019 a Municipiului Tîrgu Mureş.    

 

 

 

                                   



Art. 5.  Se aprobă stabilirea unor sancţiuni şi amenzi pentru comercianţii şi distribuitorii 

materialelor promoţionale care nu respectă prevederile de la art.1 al prezentei hotărâri după 

cum urmează: 

- nerespectarea prevederilor de la art. 1 a prezentei hotărâri se aplică o amendă 

contravenţională între 100-1.000 lei sau avertisment; 

 

Art. 6.  Constatarea şi sancţionarea faptelor prevăzute la art. 1, 2 şi 3 a prezentei 

hotărâri vor fi efectuate de către angajaţii Direcţiei Poliţiei locale.  

 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia activităţi 

social-culturale patrimoniale și comerciale, Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, 

Direcţia economică şi Direcţia Poliţia locală. 

 

Art. 8.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


