
 

 

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. 363 

din  28 octombrie  2021 
 

   

privind aprobarea documentației aferente gestiunii directe a serviciului public de salubrizare pe 

componenta -  activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pe raza Municipiului Târgu Mureș 

 

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.75644/9341/22.10.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public 

Administrația Domeniului Public privind aprobarea documentației aferente gestiunii directe a 

serviciului public de salubrizare pe componenta -  activității de curățare și transport al zăpezii de pe 

căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pe raza Municipiului 

Târgu Mureș 

  b) Raportul Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 

76.690/2021 

  c) Raportul Direcţiei economice – Biroul Concesionări, Închirieri şi Vânzări nr. 

76876/ID2/27.10.2021 

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

 e) Amendamentele formulate în Plenul şedinţei  

 

 În conformitate cu prevederile:  

 Art.8 alin. (3) lit. „i” din Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 6 alin.( 1) lit. „h” din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a 

localităților, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

 H.C.L.M. nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de 

oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul 

Târgu Mureș, modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 168 din 27 mai 2021; 

 H.C.L.M. nr. 118 din 22 aprilie 2021 privind înființarea Serviciului Public Ecologie, 

Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public 

Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului 

Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș; 

 H.C.L.M. nr. 280 din 26 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de 

interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș; 

 H.C.L.M. nr. 320 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea bugetului și a transferului 

patrimoniului necesar începerii activității Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare 

Urbană; 

 



 În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7), lit. n), ale art. 139, alin. (1), art. 

196, alin. (1), lit. a) și 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 Regulamentul serviciului public de salubrizare pe componenta -  activității de 

curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei 

sau de îngheț pe raza Municipiului Târgu Mureș 

 

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini a serviciului public de salubrizare pe componenta -  

activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheț pe raza Municipiului Târgu Mureș, si anexele aferente, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.     

 

Art. 3. Se aprobă condiţiile de exercitare a gestiunii directe a serviciului public de salubrizare 

pe componenta -  activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pe raza Municipiului Târgu Mureș, si anexele 

aferente, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.     

 

Art. 4. Se aprobă tarifele pentru anul 2021 prezentate în anexa care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.     

 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul  

Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public, 

Direcția Juridică și Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare urbană. 

 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, precum și ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului 

de legalitate. 

 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare urbană; 

- Direcției Economice, 

- Direcției Juridice, 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public. 

 

  
                                                                                                                                             Preşedinte de şedinţă   

                                                                                                                               Kelemen Atilla-Márton 

 

                                  Contrasemnează    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                                Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  17 voturi  „pentru”, 1 vot  „împotrivă” şi  4 “abţineri”)  

 


