
 

 

 

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. 346 

din 28 octombrie 2021 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 52 din 25.02.2021, 

referitoare la  accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport 

aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale 
 

 

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

 

           Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 66.913/23.09.2021  iniţiat de consilierul local Radu Bălaş 

privind modificarea Hotărârii nr. 52 din 25.02.2021, referitoare la  accesul liber şi gratuit în 

curţile şi pe terenurile de sport aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, 

 Raportul de specialitate nr. 68.316 din 27.09.2021 și nr. 68.854 din 29.09.2021 al 

Direcției Şcoli, 

 Raportul de specialitate nr. 68.116 din 27.09.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureş. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (7) lit. „a”, „c” şi „f”, art. 136 alin. (1) şi 

art. 139, alin. (1), din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 52 din 

25.02.2021, referitoare la  accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport aparţinând 

şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, astfel:  

1.  Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă accesul liber în curţile şi pe terenurile de sport aflate în 

proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureş,  administrate de şcolile primare, 

gimnaziale şi liceale, după-amiaza, de luni până vineri, sâmbăta, duminica şi în timpul 

vacanţelor şcolare, conform orarului stabilit de Consiliul de administraţie al fiecărei şcoli”. 

2. Articolul 4 se modifică prin eliminarea „Art. 16: unitățile de învățământ pot 

condiționa aplicarea prezentului Regulament de asigurarea de către Municipiul Târgu Mureș a 

sistemului de supraveghere video a curților și a terenurilor de sport, pentru care se acordă acces 

liber.” 

Art. II. Restul prevederilor din  Hotărârea nr. 52/25.02.2021 rămân neschimbate. 

 

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Direcţia Şcoli. 

 

 

 

 

 



 

 

Art. IV. 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. V. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei şcoli, 

- Domnului consilier local Radu Bălaş. 

 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și 1 vot „abținere”) 

                                          

 


