
                   

R O M Â N I A  

JUDEŢUL MUREŞ                                                             

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

                               H O T Ă R Â R E A     nr. 42             

            din   15 februarie  2018 

 
privind aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Administraţia 

Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea punerii în aplicare 

a proiectului “Crearea de locuri de parcare, amenajarea şi crearea de infrastructură edilitară 

prin acoperirea pârâului Pocloş” 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

Văzând  Expunerea de motive  nr. 4152/415/23.01.2018 prezentată de Administraţia 

Domeniului Public, privind aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi 

Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea punerii 

în aplicare a proiectului “Crearea de locuri de parcare” în zona pârâului Pocloş, 

Luând în considerare propunerile făcute în Plenul Consiliului local, 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Administraţia Naţională “Apele 

Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, denumit în continuare protocol, prevăzut în Anexa nr. 1. 

Art. 2. Protocolul se încheie pe durata existenței construcțiilor, în scopul realizării de parcări, în obiectivul de 

investiţii “crearea de locuri de parcare, amenajare şi creare de infrastructură edilitară prin acoperirea pârâului 

Pocloş”, obiectiv de investiţii de interes general. 

Art. 3. Finanţarea cheltuielilor pentru realizarea investiţiei se face din sume alocate de la bugetul 

Municipiului Tîrgu Mureş, inclusiv pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de 

către Primarul Municipiului Tîrgu Mureş. 

Art. 4. La realizarea investiţiei se va ţine cont de Planul de Mobilitate Urbană prin crearea de spaţii verzi şi 

spaţii de joacă şi asigurarea unui traseu pentru pistă de bicicletă. 

Art. 5. Se împuterniceşte Executivul Municipiului Tîrgu Mureş  de  a  încheia un acord de parteneriat privind 

colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Municipiul Tîrgu Mureş. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Executivul Municipiului Tîrgu Mueş  

prin Direcţia Economică şi Administraţia Domeniului Public. 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art.19 alin. (1), lit. „e”, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  

 

 

                      Președinte de ședință, 

                       Papuc Sergiu Vasile 

                Contrasemnează, 

p. Secretarul Municipiului Tîrgu  Mureş 

     Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

            Cătană Dianora - Monica 


