
 

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.  299 

din  30  septembrie  2021 
 

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 a HCL nr. 153 din 27.05.2021 

de aprobare a organizării unui concurs de idei cu tema: 

“AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - 

Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3” 

 

 

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

 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Târgu Mureş nr.  

5519/22.09.2021 prin Direcţia Arhitect Şef, privind aprobarea organizării unui concurs de idei 

cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - Strada 

Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3”, 

Având în vedere Raportul comisiilor de specialitate din carul Consiliului local al 

municipiului Târgu Mureş,  

Văzând prevederile: 

 Legii  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicate; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b” şi „c”, alin. (4) lit. „f”, alin. (7) lit. „k” 

și „r”, art. 139, alin. (3) lit. „e” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

                Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 a HCL nr. 153 din 27.05.2021 

de aprobare a organizării unui concurs de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - Strada Bolyai, Strada George Enescu, scuarul din Piaţa Victoriei 

nr. 3”, în conformitate cu decizia juriului concursului privind premiile acordate şi cu scopul 

implicării populaţiei în procedura de premiere a proiectelor înscrise în concurs, după cum urmează: 

 

“3.15. Premiile juriului sunt: 

Premiul II:  5.000 euro 

Premiul III:  2 premii a câte 3.000 euro fiecare 

                 Premiile publicului sunt:  

                               1.000 euro pentru proiectul ales de public pentru Strada Bolyai 

            1.000 euro pentru proiectul ales de public pentru Strada George Enescu 

            1.000 euro pentru proiectul ales de public pentru scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3 

Premiile publicului vor fi acordate proiectelor înscrise în concurs în baza rezultatelor unui 

sondaj organizat de primărie în mediul on-line “ 

Restul prevederilor Anexei nr. 1 – Regulamentul concursului rămân neschimbate.        

           



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

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef şi Direcţia Economică. 

       

Art. 3.  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 Județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate.   

 

 

 

                                                                                                         Președinte de ședință, 

                                                                                                       Kelemen Attila-Márton 

                              Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


