
 

 

 
 

 

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. 305 

din 30 septembrie 2021 
 

privind aprobarea pentru demararea unei proceduri în vederea atribuirii contractului de 

achiziţie publică, pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de 

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, 

 pe raza municipiului Târgu Mureş 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare al Administrației Domeniului Public nr. 68416/8436/2021 privind 

aprobarea pentru demararea unei proceduri în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică 

pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 

a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pe raza municipiului Târgu Mureş; 

b) Raportul conisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 1, alin. (4), lit. j), art. 8, alin. (3), lit. d) și i) și ale art. 22, alin. (2), lit. b), alin. 

(3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Art. 6, alin. (1), lit. e), lit. h), art. 12, alin. (2) și alin. (3) și ale art. 14 din Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinului nr 289 din 17.06.2013 pentru aprobarea reglementării tehnice din 

„Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, Indicativ AND 525-

2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 Art. 3, alin. (1), lit. b) și l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, 

alin. (1), lit. a), ale art. 243, alin. (1), ale art. 590, lit. b), și ale art. 592 – art. 594 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 demararea unei proceduri, în vederea atribuirii contractului de achiziție 

publică, pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în municipiul Târgu Mureș, în vederea 

asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 

11/28.01.2021, modificată prin H.C.L.M nr. 168/27.05.2021. 

Art. 2. (1) Durata contractului este de 4 luni, în perioada 15.11.2021 – 15.03.2022, cu 

posibilitate de prelungire atât a perioadei de începere, cât și a perioadei de încetare a contractului, 

în caz de condiții meteo specifice de iarnă (ninsori, polei etc.). 

(2) În situația în care se îndeplinesc formalitățile de preluarea efectivă prin gestiune directă 

a serviciului de către Serviciului Public Ecologie, Peisagistică şi Salubrizare Urbană – instituţie 

publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureş, serviciu înfiinţat prin H.C.L.M. nr. 118/22.04.2021, modificată prin H.C.L.M. nr. 

145/12.05.2021,  contractul încetează de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității 

Contractante, înainte de împlinirea termenului contractual. 

Art. 3. Se aprobă Referatul de oportunitate, Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare 

și funcționare, Proiectul de contract de achiziție publica, Fișa de date a achiziției, pentru activitatea 

de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ, în municipiul Târgu Mureș, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția 

Economică – prin serviciile de specialitate, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția Poliția 

Locală. 

Art. 5. 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. 6.  Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Administației Domeniului Public. 

- Direcției Economice; 

- Direcției Poliția Locală; 

 

 

 

                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

                                       Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” şi 2 voturi „ abţinere”) 
 
 


