
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. 361 

din 28 octombrie 2021 
 

privind aprobarea Regulamentului de stabilire  măsuri unitare de organizare şi asigurarea 

dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Târgu Mureş aflate în competența 

Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică  

de interes local cu personalitate juridică,  în subordinea  

Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș 

 

 

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

Având în vedere:   

a) Referatul de aprobare nr.2.085 din 21.05.2021 iniţiat de Primar prin Serviciul public Ad-

ministrația serelor, parcurilor și zonelor verzi privind aprobarea Regulamentului de stabilire mă-

suri unitare de organizare şi asigurarea dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Târ-

gu Mureş aflate în competența Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – 

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

cipiul Târgu Mureș 

b) Raportul de specialitate nr. 76.236/3557 din 26.10.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

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

În conformitate cu prevederile : 

 Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale; 

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, 

 Legea pomiculturii nr.348/2003, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 74/2021 privind reactualizarea taxelor speciale, 

 art. 129 alin. (1) și (2) lit. „a” și „b”, alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. „i” , 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, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 

Art.1 Se aprobă ,,Regulamentul de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a 

dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Târgu Mureş”, conform anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Salubrizare Urbană, începând cu data de 01.11.2021. 

 



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 Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică 

●  Primarului municipiului Târgu Mureş; 

●  Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană; 

●  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 21 voturi „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


