
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

  

H O T Ă R Â R E A  nr. 250   

din  30 august  2018 

 

privind modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 86/2008 referitoare la unele 

măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în  

Municipiul Tîrgu Mureş 

 

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

 

           Văzând Expunerea de motive a Serviciului Public Administrarea 

Domeniului Public nr. 34227/4216 din 07.06.2018 privind modificarea H.C.L.M. nr. 

86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune 

animală în Municipiul Tîrgu Mureş, 

Văzând prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, ale H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a 

O.U.G. nr. 195/2002 şi ale H.C.L.M. nr. 86/2008, 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”b” şi “c”, 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 modifică articolul 2 al H.C.L.M. nr. 86/2008, urmând să aibă 

următorul conţinut:  

„Se interzice circulaţia vehiculelor trase sau împinse cu mâna  şi a vehiculelor cu 

tracţiune animală pe drumurile publice din Municipiul Tîrgu Mureş, cu excepţia 

drumului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre în cazul vehiculelor cu tracţiune 

animală.” 

 

       Art. 2. Se modifică articolul 4 al H.C.L.M. nr. 86/2008, urmând să aibă 

următorul conţinut: 

„Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a celor trase sau împinse cu 

mâna  prin alte locuri decât cele stabilite la art. 1, drumuri 

publice,pieţe,străzi,trotuare,parcuri,zone verzi etc. din Municipiul Tîrgu Mureş 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  de la 300-500 lei, respectiv cu 

sancţiunea complementară de ridicare a vehiculului, de către Administraţia 

Domeniului Public la propunerea Direcţiei Poliţia Locală, inclusiv a bunurilor aflate 

în vehicul, destinate, folosite sau rezultate din contravenţie.  

 

     Art. 3. Se completează H.C.L.M. nr. 86/2008 cu un nou articol, care va avea 

următorul conţinut: „Ca excepţie la articolul 4, trăsurile/caleştile folosite pentru 



evenimente speciale vor putea circula pe drumurile publice pe un traseu prestabilit, cu 

condiţia obţinerii prealabile a avizului Poliţiei Rutiere şi avizului S.P.A.D.P., pentru o 

taxă de 1000 RON. Folosirea acestor vehicule cu tracţiune animală fără obţinerea 

avizelor şi fără achitarea taxei constituie contravenţie şi se sancţionează conform 

prezentei hotărâri şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.”  

 

      Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Poliţia Locală şi 

Serviciul Public Administrarea Domeniului Public. 

 

   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 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    

 

 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 


