
 
 

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. 278 

din 26 august 2021 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 217 

din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea realizării proiectului pilot cu denumirea 

”Sistem automat de întreținere în stare optimă a suprafețelor carosabile în funcție de 

condițiile meteo – Deszăpezire, Spălare, Răcorire, Dezinfecție” 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare al Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 

58533/7129/17.08.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu 

Mureș nr. 217 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea realizării proiectului pilot cu 

denumirea ”Sistem automat de întreținere în stare optimă a suprafețelor carosabile în funcție de 

condițiile meteo – Deszăpezire, Spălare, Răcorire, Dezinfecție” 

b) Avizele favorabile ale Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice 

c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș; 

d) Raportul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală nr. 

59097/2835/2021 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 5 al Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 3, alin. (1) și art. 8, alin. (3), lit. b) ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 6, alin. (1), lit. b) și art. 8, alin. (1) ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 

101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 22 și art. 23 – 25 ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 22, art. 40, alin. (1) și art. 59, alin. (1) ale Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 3, alin. (1), lit a) și art. 5, pct. 1, lit. a) ale Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m) și n), a art. 139, alin. (1), art. 196, 

alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

           H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 217 din 26 

noiembrie 2020 privind aprobarea realizării proiectului pilot cu denumirea ”Sistem automat 

de întreținere în stare optimă a suprafețelor carosabile în funcție de condițiile meteo – 

Deszăpezire, Spălare, Răcorire, Dezinfecție” se modifică după cum urmează: 

 

 

  

 



1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Se aprobă implementarea proiectului pilot cu denumirea «Sistem automat de întreținere 

în stare optimă a suprafețelor carosabile în funcție de condițiile meteo – Deszăpezire, 

Spălare, Răcorire, Dezinfecție (DSRD)», sarcina realizării și implementării proiectului 

aparținând S.C. Infra Meteo S.R.L., în colaborare cu Municipiul Târgu Mureș.” 

 2. La articolul 1, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu 

următorul cuprins: 

”(1^1) Se aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș a costurilor de 

autorizare și avizare a proiectului pilot, precum și a contravalorii lucrărilor de construcții 

necesare pentru montarea sistemului automat de întreținere în stare optimă a suprafețelor 

carosabile în funcție de condițiile meteo – Deszăpezire, Spălare, Răcorire, Dezinfecție. 

(1^2) Se aprobă ca serviciile de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire, 

precum și lucrările de montare a sistemului automat de întreținere în stare optimă a 

suprafețelor carosabile în funcție de condițiile meteo – Deszăpezire, Spălare, Răcorire, 

Dezinfecție să fie suportate de către S.C. Infra Meteo S.R.L. 

(1^3) Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, cu încheierea unui 

protocol de implementare a proiectului între Municipiul Târgu Mureș și S.C. Infra Meteo 

S.R.L. care să cuprindă în detaliu sarcinile părților conform alin. (1^1) și (1^2).” 

 3. La articolul 3, alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”c) Viceprimar György Alexandru ”  

”d) Gheorghiță Ioan – Director Adjunct A.D.P. – membru” 

 4. La articolul 3, alineatul (1), litera e) se abrogă. 

 5. La articolul 3, alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”d) Florian Moldovan – Director A.D.P. – membru” 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș 

nr. 217 din 26 noiembrie 2020 rămân  neschimbate. 

 

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția 

Economică și Direcția Tehnică. 

 

Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. V. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Direcției Economice; 

- Direcției Tehnice. 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public; 

- S.C. Infra Meteo S.R.L. 

                                                                                                              Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                  Bâta Anca Voichiţa 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” , 2 voturi “împotrivă” şi 2 voturi “abţinere”) 


