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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES�     
 
 

H O T A� R Â R E A   Nr. 199 
din 2 august 2005 

 
privind modificarea s�i completarea H.C.L.M. nr. 224/2002, referitoare la stabilirea 

unor ma�suri pe linia bunei gospoda�riri, pa�strarea cura�t�eniei, respectarea normelor 
de înfrumuset�are a municipiului Tg. Mures� 

 
 
 

Consiliul local al municipiului Tg. Mures�, întrunit în s�edint�a� extraordinara� de lucru, 
 Va�zând Expunerea de motive nr. 2944/ADP/VII din 19.07.2005 prezentata� de 
Administrat�ia Domeniului Public, Biroul juridic, privind modificarea s�i completarea HCL 
nr.224/2002, referitoare la stabilirea unor ma�suri pe linia bunei gospoda�riri, pa�strarea 
cura�t�eniei, respectarea normelor de înfrumuset�are a municipiului Tg. Mures�, 
 Având la baza� prevederile OG nr.21/2002, aprobata� prin Legea nr.515/2002, privind 
gospoda�rirea localita�t�ilor urbane s�i rurale, 
 În temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. „f” s�i ale art.46 din Legea nr.215/2001 
privind administrat�ia publica� locala�  

 
H o t a� r a� s� t e: 

   
Art. 1. Se aproba� modificarea s�i completarea HCL nr.224/2002 referitoare la 

stabilirea unor ma�suri pe linia bunei gospoda�riri, pa�strarea cura�t�eniei, respectarea 
normelor de înfrumuset�are a municipiului Tg. Mures�, dupa� cum urmeaza�: 
 Se modifica� s�i completeaza� art.7, alin.2, care va avea urma�torul cont�inut: 
„Art.7, alin2 Depozitarea materialelor de construct�ii sau a celor rezultate din demola�ri pe 
domeniul public al municipiului Tg. Mures� se face numai în baza aproba�rii prealabile 
eliberate de Prima�ria Tg. Mures� s�i cu achitarea taxelor legale, except�ie fa�când institut�iile 
de cult, unita�t�ile pres�colare s�i s�colare s�i serviciile publice.” 

1. Se introduce  un nou articol, art.7' care va avea urma�torul cont�inut: 
„Art. 7' Beneficiarii autorizat�iilor de spargere, eliberate de serviciul de specialitate din 
cadrul Prima�riei Tg. Mures� au obligat�ia ca, în termenele s�i condit�iile stabilite prin acestea, 
sa� execute lucra�rile de refacere a zonelor afectate, în cazul nerefacerii la timp sau în mod 
necorespunza�tor a acestor lucra�ri fiind sanct�ionat�i contravent�ional. 
(1) Tot�i beneficiarii lucra�rilor ce afecteaza� domeniul public al municipiului Tg. Mures� sunt 

obligat�i sa� semnalizeze în mod corespunza�tor spat�iile de executare a lucra�rilor, prin 
marcaje de delimitare speciale, în vederea asigura�rii sigurant�ei circulat�iei pietonale s�i a 
vehiculelor. 

(2)  Tot�i det�ina�torii de utilita�t�i publice: apa�-canal, ret�ele electrice, de gaze naturale, de 
telefonie, cablu optic, s�.a. sunt obligat�i sa� ment�ina� existent�a acestora în stare normala� 
de funct�ionare, fa�ra� a afecta spat�iile ce apart�in domeniului public municipal unde sunt 
amplasate ori sigurant�a circulat�iei pietonale sau a vehiculelor.” 

2. Se completeaza� art.21, cu : 
„Art. 21.alin(2), lit. f – Circulat�ia autobetonierelor care nu au un sistem de sigurant�a� eficient 
la dispozitivul de curgere al materialului transportat, prin aceasta periclitând cura�t�enia pe 
drumurile publice. 
     alin(3) – Circulat�ia pe drumurile publice a vehiculelor cu tract�iune animala� fa�ra� a 
avea pla�cut�e cu numa�r de înregistrare. 



                - Circulat�ia pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu exista� 
obligat�ia înmatricula�rii s�i al ca�ror proprietari au domiciliul stabil în municipiul Tg. Mures�, 
fa�ra� a avea pla�cut�e cu numa�r de înregistrare.” 

     
 3. Se abroga� prevederile art. 32, care va avea un nou cont�inut: 

„Art.32. Constatarea s�i sanct�ionarea contravent�iilor preva�zute în prezenta hota�râre se vor 
face de ca�tre Primarul municipiului s�i împuternicit�ii acestuia, de ofit�erii s�i subofit�erii Polit�iei, 
Polit�ia comunitara�, ofit�erii, subofit�erii s�i angajat�ii cu contract din cadrul jandarmeriei. 
   Atât persoanele fizice cât s�i reprezentant�ii persoanelor juridice sunt obligate sa� 
prezinte organelor de control documentele de identificare.” 

    4.Se introduce un nou articol, art.34', astfel: 
„Art. 34' Contravenientul poate achita juma�tate din cuantumul amenzii, daca� face aceasta� 
operat�iune în termen de 48 ore de la data comunica�rii actului de constatare s�i sanct�ionare 
a contravent�iei.” 
     5. Se completeaza� prevederile art.29 cu urma�toarele: 
Capitolul II  art. 7'        1000 lei – 2500 lei RON 
          art.7'alin(1)  500 lei – 700 lei RON 
          art.7'alin(2)  1000 lei – 1500 lei RON 
La Capitolul III se introduce s�i art.21, alin.(2), lit. f s�i alin(3), cu noile completa�ri. 
     Amenzile cuprinse în cadrul HCL nr.224/2002 sunt exprimabile în lei noi, RON, 
conform noilor reglementa�ri. 
 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri, se însa�rcineaza� 
Primarul municipiului Tg. Mures� – Dr. Dorin Florea, prin Serviciul public Administrat�ia 
Domeniului Public. 

   
 

 
 
 Contrasemneaza�,     PRES�EDINTE DE S�EDINT�A� 
    Secretarul municipiului Tg. Mures� 

     Maria Cioban     Dr. Ioan Sita 
 
 

 

 

 

 
 


