
R O M Â N I A          
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 1 

din 30 ianuarie 2014 

 
privind aprobarea  

 Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureş  

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 212 din 16.01.2014 

prin Direcţia ”Arhitect Şef” privind aprobarea aprobarea  „Regulamentului local de publicitate al 

municipiului Tîrgu Mureş”, prin modificarea, completarea şi actualizarea “Regulamentului privind 

amplasarea şi autorizarea firmelor şi reclamelor în municipiul Tîrgu Mureş”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local municipal nr. 41/2009, completat şi modificat prin Hotărârea Consiliului local 

municipal nr. 61/2010, şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

Având la bază prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 

de publicitate,  

Având în vedere prevederile art. 2, alin(2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile art. 25 alin. (1), art. 26 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi prevederile art. 35, alin. (1) şi alin. (2) din 

anexa nr. 1  şi art. 36, alin. (2) din anexa nr. 1, din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

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

şi „b”, art. 45 alin. (2) 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 aprobă „Regulamentul local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureş”, 

cuprins în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. La data  intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Hotărârea Consiliului 

local municipal nr. 41/2009 privind aprobarea amplasării şi autorizării firmelor şi reclamelor în 

Municipiul Tîrgu Mureş”, şi Hotărârea Consiliului local nr. 61/2010. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 

Tîrgu Mureş - dr. Florea Dorin, prin Direcţia Arhitect Şef, Administraţia Domeniului Public, 

Direcţia Tehnică,  Direcţia Poliţia Locală şi Direcţia Economică prin Serviciul Stabilire şi Încasare 

Impozite şi Taxe respectiv Serviciul Concesionări, Închirieri, Vânzări şi Respectarea Disciplinei 

Contractuale. 

 

         Preşedinte de şedinţă 

                  jrs. Peti Andrei 

 Contrasemnează       

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

   Maria Cioban 


