
 

 

                                                           

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.  374 

din  25  noiembrie  2021 

 

privind obligativitatea folosirii plaselor de protecție printate cu imaginea faţadei clădirii de 

intervenție la lucrări pe schelă la clădiri sau ansambluri de patrimoniu 
 

 

 

Consiliul local al  municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, 

 

 

Având în vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 61731 din 01.09.2021 iniţiat de domnii consilieri locali ai 

Municipiului Târgu Mureş Iszlai Tamás şi Berecki Sándor obligativitatea folosirii plaselor de 

protecție printate cu imaginea faţadei clădirii de intervenție la lucrări pe schelă la clădiri sau 

ansambluri de patrimoniu; 

b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație 

Publică Locală înregistrat sub nr. 66859/22.09.2021, 

c) Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef înregistrat sub nr. 

64.911/5281/15.09.2021, 

d) Raportul de specialitate al Serviciul Public Administraţia Domeniului Public înregistrat 

sub nr. 64052/13.09.2021, 

e) Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat sub nr. 61731/10.09.2021, 

f) Raportul de specialitate al Direcţiei Poliţia Locală înregistrat sub nr. 7746/14.09.2021, 

g) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

Ținând cont de prevederile din: 

 Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare; 

 Legea  nr. 185/2013 republicată privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate; 

 OG 43/1997 privind regimul drumurilor; 

 HG 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Legea nr.10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local; 

  Hotărârea Consiliului local  Târgu Mureș nr. 1 din 30.01.2014 privind aprobarea 

Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş; 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

 art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 



HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. În cazul lucrărilor de intervenții la monumente istorice, ansambluri de monumente 

care necesită schele pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile, la fațadele la stradă sau fațadele 

expuse în direcția domeniului public al monumentelor istorice, al ansamblurilor monument, este 

obligatorie folosirea unor plase de protecție imprimate cu imaginea monocroma sau coloră a 

fațadelor de intervenție. 

 

Art. 2. Plasele de protecţie pot conţine reclame, ocupând maxim 10% din suprafața totală a 

schelei, şi vor fi amplasate obligatoriu in zecimea inferioara a plasei, pe orizontală. 

 

Art.3. Se recomandă folosirea plaselor de protecție imprimate cu imaginea clădirilor de 

intervenție şi la clădirile care nu întrunesc cerințele de la Art. 1 dar se află in Zona centrală protejată 

a municipiului Târgu Mureş, delimitată conform Planului Urbanistic General al municipiului Târgu 

Mureş aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002 actualizat prin HCL 110/25.10.2012 – planşa „A” şi 

Lista străzi zonă protejată, aferente anexei 1. 

 

Art. 4. Obligativitatea respectiv recomandarea utilizării plaselor de protecție imprimate se 

vor comunica în scris la fiecare Certificat de Urbanism emis şi la orice cerere de intervenție la 

monumente istorice sau clădiri din Zona Centrală Protejată a Municipiului Târgu Mureş. 

 

Art. 5. Reclamele imprimate pe plasele de protecție realizate conform Art. 1 sau Art. 4 vor fi 

scutite de orice taxa de autorizare. 

 

Art. 6. În cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri beneficiarul lucrărilor va fi 

sancționat contravențional de către Poliția Locala a Municipiului Târgu Mureș cu o amendă de 

0,5% din valoarea declarată a lucrărilor din Autorizația de Construire, conform Devizului General 

estimativ, dar nu mai puțin de 1000,00 lei. 

 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și 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. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei Arhitect Şef; 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public; 

- Raportul Direcţiei Tehnice; 

- Raportul Direcţiei Poliţia Locală; 

- Domnului consilier local municipal Târgu Mureş Iszlai Tamás; 

- Domnului consilier local municipal Târgu Mureş Berecki Sándor. 

 

 

                                                                                                                  Președinte de ședință, 

                                                                                                                 Kelemen Atilla-Márton 

 

                             Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 
 (Hotărârea  a fost adoptată  cu  18  voturi  „pentru”  şi 2  voturi  „abţinere”)  


