
 

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. 272 

din 26 august 2021 
 

pentru aprobarea proiectului pilot, în privinţa incheierii unui parteneriat pentru 

promovarea unui mijloc de transport alternativ și ecologic, tip trotinete electrice, cu 
Lime Technology Network SRL și a  Regulamentului privind condițiile de utilizare a 

trotinetelor electrice pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș 

 

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

 

Având în vedere:  

a) Inițiativa Primarului Municipiului Târgu Mureș, exprimată în referatul 

de aprobare nr. 26493/2666 din 06.04.2021, prin Serviciul public – Administratia 

Domeniului Public, pentru aprobarea proiectului pilot, în privința încheierii unui parteneriat 

pentru promovarea unui mijloc de transport alternativ și ecologic, tip trotinete electrice, cu 

Lime Technology Network SRL și a Regulamentului privind condițiile de utilizare a 

trotinetelor electrice pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș; 

b) Raportul Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică 

Locală nr. 45589/2021, Raportul Direcţiei Impozite şi taxe locale nr.  46399/2021, Raportul 

Direcţiei economice nr. 41.400/2854/2021, Raportul Direcţiei Poliţia Locală nr. 5028/2021 şi 

Raportul Activităţi social-culturale, patrimoniale şi culturale nr. 42130/2021 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal 

Târgu Mureş.  

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

 

 

În conformitate cu: 

 Art. 80-82 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, 

 Art. 6, pct. 10^1 și pct. 25, art. 12, alin. (1), lit. c) și art. 41, alin. (3) al O.U.G. 

nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările  

ulterioare,  

 Art. 3, alin. (1), lit. f) din O.G. 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. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Art. 2, alin. (2) al O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) - c), alin. (14) şi ale art.196, 

alin. (1), lit. a) din OUG 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 pilot, în privinţa incheierii unui parteneriat pentru promovarea 

unui mijloc de transport alternativ și ecologic, tip trotinete electrice, cu Lime Technology 

Network SRL și a Regulamentului pilot, privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice 

pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.  2. Se aprobă  modelul parteneriatului dintre Municipiul Târgu Mureș, reprezentat prin 

Primar SOÓS ZOLTÁN și Lime Technology Network SRL, potrivit Anexei nr. 2, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.  3. Se aprobă încheierea parteneriatului, prevăzut la Art. 2, între Municipiul Târgu Mureș 

și Lime Technology Network SRL, pentru o perioadă de maxim 6 luni, dar nu mai mult de 

31.12.2021, pentru a testa viabilitatea soluțiilor propuse. 

 

Art.  4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă. 

 

Art.  5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

municipiului Târgu Mureş, respectiv Direcția activități social-culturale, patrimoniale și 

comerciale, Direcția Impozite și Taxe locale, Direcția Poliția Locală și Serviciul public - 

Administrația Domeniului Public. 

 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, precum şi 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. 

 

 
 

  

 

                                                                                                              Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                  Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”) 

 


