
 

 

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. 207 

din  22  iunie  2021 
 

privind închiderea circulației rutiere în zona centrală a Municipiului Târgu Mureș în zilele de 

sfârșit de săptămână și în zilele de sărbătoare legală 

 

 

 

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

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare iniţiat de Primar prin Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 

27930/2833/13.04.2021 privind închiderea circulației rutiere în zona centrală a Municipiului Târgu 

Mureș în zilele de sfârșit de săptămână și în zilele de sărbătoare legală; 

b) Raportul de specialitate nr. 3521/2021 al Direcţiei Poliţia Locală şi Raportul de specialitate nr. 

31751/2021 al Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală,  

c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș; 

d) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, rep., cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e) și alin. (14), 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 închiderea circulației rutiere în zona centrală a Municipiului Târgu Mureș, în 

zilele de sâmbătă și duminică, la fiecare sfârșit de săptămână, începând de sâmbătă ora 14:00 până 

duminică ora 24:00. 

 

 Art. 2. Se aprobă închiderea circulației rutiere pe str. George Enescu și pe str. Bolyai în zilele de 

sâmbătă și duminică, în intervalul orar 14:00 - 24:00 şi în zilele de sărbătoare legală între orele 14:00 - 

22:00. 

 

 Art. 3. Se aprobă închiderea circulației rutiere în zona centrală a Municipiului Târgu Mureș în 

zilele de sărbătoare legală între orele 14:00 și 22:00. 

 

 



 

 

 

 Art. 4. Prin excepție de la prevederile articolelor 1-3 ale prezentei, este permis accesul vehiculelor 

aparținând serviciilor de urgență, persoanelor care au rezidența în zonele respective și clienților unităților 

de cazare situate în aceste zone.  

 

 Art. 5. De la data adoptării prezentei, H.C.L.M. nr. 60/28.11.1996 se abrogă. 

 

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

Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Poliția Locală. 

 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, 

prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public; 

- Direcției Poliția Locală. 

 

 

                                                                                                    Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                            Kelemen Atilla-Márton 

              

                            Contrasemnează, 

   p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş, 

                                Szövérfi László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi “pentru” şi 1 vot  “abţinere”). 

 

 

 

 

 

 


