
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 165 

din 27 mai 2021 
 
 

privind aprobarea proiectului municipalității târgumureșene ”Adoptă un Spațiu Verde!”, a 

modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul Târgu Mureș,  persoanele juridice și 

persoanele fizice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului, a Regulamentului de 

organizare, administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune, precum și constituirea 

comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării proiectului 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare al Biroului Juridic din cadrul Serviciului Public Administrația 

Domeniului Public nr. 27308/2775/09.04.2021 privind aprobarea proiectului municipalității 

târgumureșene ”Adoptă un Spațiu Verde!”, a modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul 

Târgu Mureș și persoanele juridice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului, a 

Regulamentului de organizare, administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune, precum și 

constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării 

proiectului; 

b) Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Contencios Administrative și Administrație 

Publică Locală  nr. 39.380/27.05.2021, al Direcției Arhitect șef nr. 2551/04.05.2021, al Serviciului 

Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi nr. 788/29.04.2021 și al Direcției 

Economice nr. 30.976/I.D.2/28.04.2021; 
c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș; 

d) Luând în considerare propunerile și amendamentele formulate în plenul Consiliului local. 
 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 35 din Constituția României, rep., cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 1266, alin. (1) și art. 1270 ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, rep., cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 7, art. 8 și art. 12, alin. (1) și alin. (2) ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, rep., cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Art. 62, art. 70, lit. „f”, art. 90, lit. „f” și „g” și art. 96, pct. 12 ale Ordonanței de Urgență nr. 

195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 5, pct. 3, lit. „b” a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 8, lit. „b” și „p” ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 7, alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 398/18.12.2018 privind 

aprobarea ”Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș”, modificat și completat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 51/25.02.2021; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, „d” și „e”, alin. (7), lit. „i” și „j”, alin. (9), lit. „a”, 

art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 



 

H o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul ”Adoptă un Spațiu Verde!”, prin care persoanele juridice și 

persoanele fizice interesate pot investi în amenajarea unor spații verzi aflate în proprietatea publică a 

Municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în 

vederea conservării și înfrumusețării spațiilor verzi publice. 

Art. 2. Se aprobă modelul protocolului de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și 

persoanele juridice și persoanele fizice interesate conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, administrarea și întreținerea spațiilor 

verzi primite în gestiune în baza Proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!” conform Anexei nr. II, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea 

implementării și dezvoltării proiectului ”Adoptă un Spațiu Verde!”, în următoarea componență:  

 1. Dl. consilier local Kelemen Atilla-Márton - președinte; 

 2. Dl. consilier local  Pápai László Zsolt - membru; 

 3. Secretar – Membru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat ulterior 

adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului; 

 4. Patru membri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizați ulterior 

adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului; 

 

(2) Se aprobă membrii înlocuitori în comisie, cu aceleași drepturi și obligații legale, în 

următoarea componență: 

1. Dl. consilier local Iszlai Tamás - președinte; 

 2. Dl. consilier local Szabó Péter - membru; 

 3. Secretar – Membru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat ulterior 

adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului; 

 4. Patru membri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizați ulterior 

adoptării prezentei, prin Dispoziție a Primarului; 

 

Art. 5. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 320 din 28.11.2017. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului 

Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Arhitect Șef, Direcția 

Economică și Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și Direcția Poliția Locală. 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public; 

- Direcției Arhitect Șef; 

- Direcției Economice; 

- Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi 

- Direcția Poliția Locală 

 

                                                                                                              Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      p. Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Szövérfi László 
 

 

 
 

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“ și 1 vot „abținere“) 
 


