
 

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. 417 

din 21 decembrie 2021 
 

 

privind reorganizarea Serviciului Public Administrației Complexului de Agrement și Sport 

„Mureșul”, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș,  

în Direcția Complexul de Agrement Weekend - instituție publică de interes local, cu 

personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea 

organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții 

 

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

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 2187 din 24.11.2021, iniţiat de Primar prin Serviciul Public 

Administrația Complexului de Agrement și Sport Mureșul, privind reorganizarea Administrației 

Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureș, în Direcția  Complexul de Agrement Weekend - instituție publică 

de interes local, cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, 

aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții, 

b) Avizele favorabile ale direcțiilor de specialitate, 

c) Raportul de specialitate nr. 90.441 din 15.12.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

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

 În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

 Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

  art. 129 alin. (1) și (2) lit. „a” și „b”, alin. (3) lit. „c”, alin. (14), ale art. 130 alin. (1) – 

(3), ale art. 196 alin. (1) lit. „a”, şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a” 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 reorganizarea Serviciului Public Administrației Complexului de 

Agrement și Sport „Mureșul”, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Târgu Mureș în Direcția Complexul de Agrement Weekend - instituție publică de interes local, 

cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea 

organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții. 

Art. 2. Denumirea noii instituții publice de interes local cu personalitate juridică este:  

Direcția Complexul de Agrement Weekend  

Art. 3. Sediul Direcției Complexul de Agrement Weekend - instituție publică de 

interes local, cu personalitate juridică este Târgu Mureș, Plutelor, nr.2 

Art. 4. (1) Direcția Complexul de Agrement Weekend - instituție publică de interes 

local, cu personalitate juridică va prelua personalul și patrimoniul fostei direcții. 



(2) Până la data predării patrimoniului şi a bugetului, respectiv până la data 

separării complete a Direcției Complexul de Agrement Weekend Târgu Mureş, serviciile de 

specialitate contabilitate, salarizare, resurse umane vor fi asigurate de aparatul de specialitate al 

primarului municipiului, alături de personalul noii direcții. 

 Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Complexul de 

Agrement Weekend Târgu Mureș - instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, 

cuprins în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă organigrama Direcției Complexul de Agrement Weekend - instituție 

publică de interes local, cu personalitate juridică, conform Anexei 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Se aprobă statul de funcţii şi numărul de posturi pentru Direcția Complexul de 

Agrement Weekend Târgu Mureş - instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, 

conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. Se împuterniceşte dl. Director Ing. Matyasi M. Levente, pentru reprezentarea 

Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Târgu Mureş în vederea înregistrării fiscale a noii 

persoane juridice, Direcția Complexul de Agrement Weekend Târgu Mureş. 

Art. 9. Directorul Direcției Complexul de Agrement Weekend Târgu Mureş va fi 

ordonator terţiar de credite, iar finanţarea se va face din bugetul local, din sume provenite de la 

bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea unor persoane fizice 

sau juridice, din ţară sau străinătate, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în 

domeniu.  

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul Public Administrația 

Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” Târgu Mureş, Direcția Complexul de Agrement 

Weekend şi compartimentele de resort din Aparatul de specialitate al Primarului, Direcția 

Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și 

Logistică, Direcția Juridică, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală. 

Art. 11. 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. 12. Prezenta hotărâre se comunică: 

● Primarului municipiului Târgu Mureş, 

● Direcției Complexul de Agrement Weekend, 

● Compartimentelor de specialitate nominalizate la art. 10, 

● Se va publica pe site-ul instituţiei. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”) 


