
                                                                                                                                   

                                                                                                                    

 

 

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. 11 

din 28 ianuarie 2021 
 

privind aprobarea Regulamentului şi a Studiului de oportunitate pentru efectuarea 

serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Târgu Mureş 

 

 

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

Văzând Referatul de aprobare privind aprobarea Regulamentului şi a Studiului de 

oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în 

Municipiul Târgu Mureş, iniţiat de Primar prin Serviciul Public Administraţia Domeniului 

Public, 

Ținând cont de Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate. 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate și amendamentul 

formulat în Plenul ședinței Consiliului local. 

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 2 alin. (1 -3) , art. 6 alin. (1) lit. „e“, art. 

12 alin. (1) lit. „a“ şi lit. „b“ , alin. (2)-(3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Conform art. 8 alin. (1), art. 22 alin. (1) (1^1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 din 8 martie 2006, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.( 1), alin (2), lit. „d“, alin (7) lit. „n“, ale art. 139 

alin (1) și alin. (3), art.196, alin.(1), lit.(a) şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a“ din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul şi Studiul de oportunitate pentru efectuarea serviciului 

public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Târgu Mureş conform Anexei nr. I 

şi Anexei nr. II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă darea în administrare a serviciului public de salubrizare stradală şi 

deszăpezire printr-un serviciu separat cu personalitate juridică, respectiv Administraţia 

serelor, parcurilor şi zonelor verzi, după constituirea acestui serviciu ca serviciu de interes 

local cu personalitate juridică proprie până la data de 30.06.2021. 

 Art. 3. Caietul de sarcini se va modifica conform prevederilor art. 2. 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, 

Direcţia Economică, Direcţia Juridică, contencios administrativ și administrație publică 

locală, Direcţia Proiecte cu Finanţare Internaţională, Resurse Umane, Relaţii cu Publicul şi 

Logistică şi Administraţiei Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi. 

 

 



 

 

 

 

 Art. 5. 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. 6. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administraţia Domeniului 

Public, Direcţiei Economice, Direcţiei Juridice, contencios administrativ și administrație 

publică locală, Direcţiei Proiecte cu Finanţare Internaţională, Resurse Umane, Relaţii cu 

Publicul şi Logistică şi Administraţiei Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi. 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 vot abținere) 

 

 

 


