
    

 

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. 382 

din 25 noiembrie 2021 
 

pentru aprobarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comisiei de 

Circulație din Cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș  

 

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

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare al Serviciului Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport 

Local din Cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 78689 / 9748 / 

03.11.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comisiei 

de Circulație din Cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș; 

b) Raportul de specialitate al Direcţiei Poliţia locală nr. 10399/2021 

c)Raportul de specialitate al Direcției juridice contencios administrativ și administrație publică 

locală nr. 83501/2021 

d) Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect şef nr. 6655/2021(83725/2021) 

e) Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 83560/2504/DT/2021 

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

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 3, alin. (2), lit. h) și art. 8, alin. (3), lit. i) ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 16, alin. (1) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 5, alin. (1) și (9) ale Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 3, alin. (1), lit. a) și f) și art. 5, pct. 2 ale Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și 

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

local; 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologic de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 308 din 30 septembrie 2021 

privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 

223/3.12.2020 privind actualizarea componenței Comisiei de Circulație a Municipiului 

Târgu Mureș; 

 

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. 1. Se aprobă Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comisiei de 

Circulație din Cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș conform Anexei I, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția 

Poliția Locală, Direcția Arhitect Șef și Direcția Tehnică. 

 

Art. 3. 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. 4. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Administrarea Domeniului Public; 

- Direcției Poliția Locală; 

- Direcției Arhitect Șef; 

- Direcției Tehnice; 

- Membrilor comisiei stabilite prin Art. I.1 al H.C.L.M. nr. 308 din 30 septembrie 2021. 

 

 

 

                                                                                                                Preşedinte de şedinţă, 

                                              Kelemen Atilla-Márton 

 

 

 

 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă”) 
 


