
  

 

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. 280 

din 26 august 2021 
 

 

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public 

Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș 

 

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

 

Având în vedere:   

 

a) Referatul de aprobare nr.1739 din 25.08.2021 al Serviciului public Administrația 

serelor, parcurilor și zonelor verzi iniţiat de Primar prin Serviciul public Administrația 

serelor, parcurilor și zonelor verzi din cadrul Municipiului Târgu Mureș privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public Ecologie, 

Peisagistică și Salubrizare Urbană - instituție publică de interes local cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș 

b) Hotărârea nr. 118/22.04.2021 a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș privind 

înființarea Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană - instituție 

publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local 

Municipal Târgu Mureș, și HCL nr.145/12.05.2021 prin care s-a modificat HCL  nr. 

118/22.04.2021 

c) Avizele favorabile ale Direcţiei proiecte cu finanţare internaţională, resurse umane, 

relaţii cu publicul şi logistică şi al Serviciului Juridi, contencios administrativ 

 

 În conformitate cu prevederile : 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 art.139, art. 129 alin. 1 și 2 lit. a , alin. 14, art. 130 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a, şi ale 

art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  art. 8 alin. (1), art.22 alin.3-4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 art. 12 alin. (2) și alin. (3) , art.14 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 

101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 



Hotărăşte: 

 

Art.1 Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public 

Ecologie Peisagistică și Salubrizare Urbană - instituție publică de interes local cu personalitate 

juridică, aflată în subordinea  Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, conform anexei 

1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul public Ecologie, Peisagistică 

și Salubrizare Urbană și Serviciul salarizare și resurse umane. 

Art.3 În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: 

●Primarului municipiului Târgu Mureş, 

● Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, 

●Serviciului salarizare și resurse umane,  

●Serviciului public Administrația domeniului public. 

 

 

 

 

 
                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                  Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere”) 

 

 


