
 

 

 

 

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. 243 

din  29  iulie  2021  

 
privind aprobarea accesului gratuit pe terenurile de sport din cadrul                              

Complexului de Agrement  şi Sport ,,Mureşul” 

 

 

Consiliul local al  municipiului  Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere:   
a) Referatul de aprobare nr. 1022 din 24.05.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu 

Mureș, prin Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” privind 

aprobarea accesului gratuit pe terenurile de sport din cadrul Complexului de Agrement şi 

Sport ,,Mureşul”;   

b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş. 

c) Raportul de specialitate nr. 39.001/27.05.2021 al Direcţiei economice şi Raportul de 

specialitate nr. 40.522/02.06.2021 al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi 

administraţie publică locală,   

 

În conformitate cu prevederile: 

 pct.1 și 2, paragraful IV, Anexa 1 din HG nr.283/2003; 

 art. 80 și  art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată;  

 art. 7 alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

 art. 3, alin (1), lit. „b”, lit. „c” și lit. „l” din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și 

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

local. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. „f”, alin. (14), art. 136 alin. (10), art. 

139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 243. alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi competările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Se aprobă  accesul gratuit pe terenurile de sport din cadrul Complexului de Agrement şi 

Sport ,,Mureşul”, conform următorului program: 

1. Terenurile de fotbal-tenis, baschet, beach volley și fitness: luni - vineri între orele 16:00-19:00.  

2. Terenul de fotbal mic (old boys): zilele de joi între orele 19:00-21:00, sâmbătă între orele 

13:00-21:00 și duminică între orele 8:00-15:00, pentru campionate de minifotbal. 

3. Terenul de fotbal mare: zilele de joi între orele 19:00-21:00, duminică între orele 8:00-15:00, 

pentru campionate de minifotbal. 



 

 

 

 Art. 2. Solicitările pentru utilizarea gratuită a terenurilor de fotbal-tenis, baschet, beach volley și 

fitness se vor face la Administrația Complexului de Agrement şi Sport “Mureşul”, accesul asigurându-se 

în ordinea solicitărilor. 

 

 Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Administraţia Complexului de Agrement şi Sport  „Mureşul”. 

 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c, ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, și ale 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. 5. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Administrației Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul” 

- Direcției economice din cadrul Municipiului Târgu Mureș. 

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                 

                                    Contrasemnează    

       Secretarul General al  Municipiului Târgu Mureş 

                                 Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (Hotărârea a fost adoptată cu  18 voturi „pentru” şi  1 vot „abţinere”).                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


