ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 295
din 26 octombrie 2017
privind plantarea de copaci în parcările de la nivelul solului
în municipiul Tîrgu Mureş

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr. 38.985 din 13 iulie 2017 a consilierilor locali Radu Bălaş,
Hermann Mark Christian şi Györfi Júlia,
Luând în considerare amendamentule propuse în plenul Consiliului local,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. “b” şi „c”, (4) lit. „e”, (6) lit. „a” pct. 3 şi 9, art.
45 şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată,
H o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă plantarea obligatorie de către proprietarii parcărilor amenajate la nivelul
solului sau de către entităţile care deţin în administrare parcări amenajate la nivelul solului a câte
unui copac la fiecare trei locuri de parcare amenajate la nivelul solului, respectiv plantarea
obligatorie a câte unui copac la fiecare şase locuri de parcare la nivelul solului, atunci când trei
locuri de parcare sunt faţă în faţă cu alte trei locuri de parcare.
Art. 2. Copacii vor fi plantaţi lângă locurile de parcare aflate la nivelul solului, de regulă pe
partea sudică a parcării.
Art. 3. În cazul în care dispunerea locurilor de parcare la nivelul solului nu permite
plantarea copacilor lângă locurile de parcare, copacii vor fi plantaţi în imediata apropiere, dar nu
mai departe de perimetrul parcării.
Art. 4. Vor fi exceptate de la Art. 1 al prezentei hotărâri situaţiile în care există deja un
copac plantat la fiecare trei locuri de parcare amenajate la nivelul solului, un copac plantat la fiecare
şase locuri de parcare la nivelul solului, atunci când trei locuri de parcare sunt faţă în faţă cu alte trei
locuri de parcare, respectiv în cazul în care parcările sunt acoperite.

Art. 5. Toți proprietarii și administratorii de parcări amenajate la nivelul solului, publici și
privați, vor fi înștiințați privind prezenta hotărâre în termen de 30 de zile de la adoptarea acestei
hotărâri. Plantările vor fi finalizate până cel târziu la 1 iunie 2018.
Art. 6. Hotărârea se va aplica pentru viitor, prin includerea în autorizaţia de construire a
numărului de arbori ce se impun a fi plantaţi în funcţie de numărul de locuri de parcare.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Arhitect-Şef, Administraţia Domeniului Public și Poliția Locală.
Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004,
republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004
privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului
Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
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