
 

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. 282 

din 10 septembrie 2021 
 

privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgu Mureș, să asigure 

continuitatea serviciul public de salubrizare pentru activitățile măturat, spălat, 

stropire și întreținere a căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile 

de neutralizare, pe bază de comenzi, către operatori autorizați,  

dar nu mai mult de 30 de zile 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă  de îndată, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare al Serviciului Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Serviciului 

Public Administrația Domeniului Public nr.  63.740/10.09.2021 privind împuternicirea 

Primarului Municipiului Târgu Mureș, să asigure continuitatea serviciul public de 

salubrizare pentru activitățile măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, precum 

și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile 

de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, pe bază de comenzi, către operatori 

autorizați, dar nu mai mult de 30 de zile 

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

În conformitate cu dispozițiile: 

 Art. 1 alin. 4 lit. d) și h), art. 3 alin. 1, art. 7 alin. 1 lit. b), art. 8 alin. 1 și art. 9 alin. 2 lit. e) 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 3 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 72 alin. 2 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte normative;  

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n),  art. 134 alin. 4, art. 139 

alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a), art. 243 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



 

           H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș, să asigure în condiţiile 

legii serviciul public de salubrizare pentru activitățile măturat, spălat, stropire și întreținere a 

căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea 

acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, pe bază de comenzi, 

către operatori autorizați, dar nu mai mult de 30 de zile. 

Art. 2. Prestarea serviciului menționat la art. 1 se va face la tarifele în vigoare aprobate 

de Consiliul local municipal Târgu Mureş.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția 

Economică prin Serviciul Achiziții Publice. 

Art. 4. În conformitate cu dispozițiile art. 252 alin. 1 lit. c), art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public; 

- Direcției Economice. 

 

 

          

                                                                                                                                          

Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

 

 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


