
 

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. 273 

din 26 august 2021 
 

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi 

agrement situate pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureş 

Consiliul Local Municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

      Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare al Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat din 

Cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 42886/4819 privind aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe 

domeniul public al Municipiului Târgu Mureș; 

b) Raportul Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală 

nr. 46942/2021şi Raportul Direcţiei Poliţia Locală nr. 5307/2021  

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

d) Luând în considerare amendamentele formulate în plenul Consiliului local. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 3, alin. (1), lit. b), art. 5, pct. 3, lit. b), art. 7, alin. (1) și alin. (2) și art. 8, alin. (3), 

lit. e) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Art. 3 și art. 8, lit. p) din Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 1 și art. 2, pct. 23 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de 

exploatare a echipamentelor pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 



 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 200/2019 privind 

stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de 

igienă și înfrumusețarea Municipiului Târgu Mureș, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 1 al Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art. 129, alin (1), alin (2) lit d), alin (7), lit. j), art. 196, alin (1), 

lit. a) și art. 243, alin. (1) privind O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu 

modificările şi complectările ulterioare, 

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a spaţiilor de joacă şi 

agrement situate pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public 

şi Direcţia Poliţia Locală. 

 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 Administrația Domeniului Public; 

- Direcția Poliția Locală. 

 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                  Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

 

 

 

 
       (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi) 

 

 

 

 

 

 


