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H O T A� R Â R E A   nr. 166 
din 30 octombrie 2008 

 
privind aprobarea lucrarilor de amenajare a zonei Calea Sighisoarei - str. Ion Buteanu - str. 

Godeanu - str. Petru Dobra - str. Koos Ferencz din municipiului Tîrgu Mures�  
 
 
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 
 

Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures� nr. __________ 
din ________________ 2008, privind aprobarea lucra�rilor de amenajare a zonei Calea 
Sighisoarei - str. Ion Buteanu - str. Godeanu - str. Petru Dobra - str. Koos Ferencz din 
municipiului Tîrgu Mures�,  

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “c”, art. 45 s�i art. 115, alin. 
(1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica locala, republicata�, 

 
h o t a� r a� s� t e : 

 
Art. 1. Se aproba� amenajarea zonei Calea Sighisoarei - str. Ion Buteanu - str. 

Godeanu - str. Petru Dobra - str. Koos Ferencz zona evident�iata� în plans�a anexata� care face 
parte integranta� din prezenta hota�râre. 

Art. 2. Lucra�rile ce se vor executa în zona descrisa� la art. 1 sunt urma�toarele : 
- parca�rile din zona Ca�ii Sighis�oarei vor fi realizate astfel încât de la rigola de 

scurgere a apelor pluviale se va ridica un zid de protect�ie din beton dupa� care 
se va amenaja o zona� verde unde se vor planta arbori s�i gard viu, urmând ca 
parcarile sa� fie pavate cu dale ecologice; 

- ca�ile de acces în parca�ri vor fi realizate din dale vibropresate de 8 cm;  
- iuminatul public al parca�rilor se va realiza prin montare de noi carje 

direct�ionate ca�tre acestea, pe stâlpii existent�i amplasat�i; 
- de asemenea, pe ca�ile de acces ca�tre parca�rile respective se vor verifica 

instalat�iile de iluminat public s�i se vor remedia sau suplimenta acolo unde 
este cazul; 

- zona str. Petru Dobra, unde se parcheaza� pe zonele dintre copacii existent�i se 
va pava cu dale ecologice; 

- se va realiza o noua� cale de acces din Calea Sighis�oarei ca�tre str. Ion 
Buteanu; 

- pe arterele de circulat�ie care converg în B-dul 1848 se vor monta bariere de 
îna�lt�ime care sa� împiedice accesul cu autoturisme mari (camioane, autobuze, 
microbuse, etc.). Barierele vor avea montat un dispozitiv de închidere. 
Accesul autoturismelor pentru salubritate, pompieri, de intervent�ie se va face 



prin deschiderea acestor bariere, municipalitatea punând la dispozit�ia 
acestora chei;  

- Se vor realiza sensuri unice pe stra�zile din zona propusa� astfel se va putea 
asigura s�i parcarea autoturismelor în zonele respective. Delimitarea fat�a� de 
zonele pietonale se va face prin montarea de gard metalic sau stalpi; 

- în zonele unde se afla� amenajate spat�ii de joaca� s�i recreere, terenuri de sport 
se vor realiza garduri de protect�ie s�i delimitare a acestora s�i se vor planta 
arbori, gard viu, etc. 

- spat�iile de joaca� vor fi acoperite cu un covor sintetic de exterior rezistent la 
intemperii care sa� poata� fi utilizat în condit�ii optime atât în perioada de vara� 
cât s�i în perioada de iarna�;  

- Se va amplasa mobilier stradal, ba�nci, cos�uri de gunoi, etc. 
- Se va t�ine cont de amenajare de noi spat�ii verzi, planta�ri de arbori s�i arbus�ti 

în toata� zona. 
 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se încredint�eaza� 

Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect s�ef s�i 
Serviciul public Administrat�ia domeniului public. 
 
 
 
 
 

               Pres�edinte de s�edint�a�  
                      ing. Törzsök Sándor Lászlo  
 
                     Contrasemneaza� 
   Secretarul Municipiului Tîrgu Mures�  
                     Cioban Maria 
 

 


