
 

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. 375 

din 25 noiembrie 2021 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1/2014 privind aprobarea 

Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş 

 

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

Având în vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 61.729 din data de 1 septembrie 2021 iniţiat de domnii consilieri 

locali ai Municipiului Târgu Mureş dl. Iszlai Tamás şi dl. Berecki Sándor privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate 

al Municipiului Târgu Mureş, 

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

Publică Locală înregistrat sub nr. 65.859/20.09.2021, 

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

5279/09.09.2021(64.909/15.09.2021, 

d)Raportul de specialitate al Serviciul Public Administraţia Domeniului Public înregistrat sub nr. 

54.049/7915/13.09.2021, 

e) Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat sub nr. 54.179/1874/DT/13.09.2021, 

f) Raportul de specialitate al Direcţiei Poliţia Locală înregistrat sub nr. 7747/14.09.2021, 

g) Raportul de specialitate al Direcţiei impozite şi taxe locale înregistrat sub nr. 

54.206/13.09.2021, 

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

Ținând cont de prevederile din: 
- art. 2, alin. (2) şi art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, 

-  prevederile art. 25, alin(1), art.26 şi art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul,  

- art.15 şi art. 18 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de 

publicitate şi  

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

publică. 

În temeiul prevederilor 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, 

 

 H o t ă r ă ş t e:  
 

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1/2014 privind 

aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş, după cum urmează: 

1. Articolul 19, aliniatul (2) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

„Amplasarea mijloacelor de publicitate în zona definită la art. 3, alin. (1) pct. a)/a1 se va face în 

baza unor proiecte unicat şi adaptate suprafeţei disponibile, fără afectarea detaliilor sau acoperirea 

elementelor şi detaliilor şi fără să concureze cu arhitectura clădirii.  

Se admit mijloace publicitare neluminoase dispuse perpendicular pe planul faţadelor (console) 

realizate din materiale de calitate, constituite dintr-un motiv grafic cu text redus, asigurând o lizibilitate 

uşoară, având dimensiunea maximă a panourilor de 60x60 cm însumând o suprafaţă a unei fețe a consolei 

de maxim 0,36 metrii pătrați. Mijloacele publicitare dispuse perpendicular pe planul fațadelor pot fi 

amplasate doar pe clădirile care nu sunt monumente istorice.” 

 

http://www.autorizatii-firme-luminoase.ro/legea-nr-1852013-privind-amplasarea-si-autorizarea-mijloacelor-de-publicitate/
http://www.autorizatii-firme-luminoase.ro/legea-nr-1852013-privind-amplasarea-si-autorizarea-mijloacelor-de-publicitate/


 

2. Articolul 19 aliniatul (3) litera b) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

„Amplasarea de mijloace publicitare cu gabarit mai mare de 1,5 mp în total pentru fiecare spaţiu, 

inclusiv panoul suport și mijloace publicitare din vitrină. Fac excepţie panourile publicitare şi alte 

materiale de reclamă ( mascote, butaforii, corturi, baloane, alte amenajări ) care se amplasează ocazional 

pentru perioade scurte de timp, cu prilejul unor manifestări prilejuite de târguri, festivaluri sau campanii 

publicitare pentru promovarea de noi produse,evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural, 

turistic.” 

3. Articolul 19 aliniatul (3) litera f) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

„mascări totale sau parțiale ale golurilor, elementelor de arhitectură sau decor al faţadei” 

4. Articolul 19  alineatul (3) se completează cu litera nouă, litera g)  şi va avea următorul 

cuprins: 

„ amplasarea mijloacelor publicitare de tip casetă pe fațadele imobilelor”. 

5. Articolul 23 se completează cu un aliniat nou, alin. (11) şi va avea următorul cuprins:  

„ Sunt scutite de la plata taxei aferente autorizației de construire și de la plata taxei Avizului 

Municipal mijloacele publicitare de tip grafisme amplasate în  zona definită la art. 3, alin. (1) pct. a)/a1 pe 

fațadele imobilelor, unde nu se solicită avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanismului al Municipiului Târgu Mureș”. 

6. Se introduce un articol nou, Art. 32  care va avea următorul cuprins:  

„ Pentru toate mijloacele de tipuri de publicitate  se va acorda o reducere de 50% a taxei de 

publicitate calculată conform Codului Fiscal, dacă se face dovada  redactării acestora  în limba română și 

o a doua limbă de circulație internațională sau de folosinţă locală, preferabil limba maghiară”. 

 

Art. II. Restul prevederilor din  Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 1 din 30.01.2014 

rămân neschimbate. 

 

Art. III. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri şi respectarea documentaţiei de urbanism 

se însărcinează Primarul municipiului Târgu Mureş – Soós Zoltán prin Direcţia Arhitect Şef, Serviciul 

Public Administraţia Domeniului Public, Direcţia Tehnică,  Direcţia Poliţia Locală şi Direcţia impozite şi 

taxe locale. 

 

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 Arhitect şef, 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public, 

- Direcţiei Tehnice, 

- Direcţiei Poliţia Locală, 

- Direcţiei impozite şi taxe locale, 

- Domnului consilier local municipal Târgu Mureş Iszlai Tamás, 

- Domnului consilier local municipal Târgu Mureş Berecki Sándor. 

 

 

                                                                                                                  Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 2 voturi „abținere”) 


