
 

 

 

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. 302 

din 30 septembrie 2021 
 

privind actualizarea  măsurilor pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, 

respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş 

 

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

 

   Având în vedere: 

          Referatul de Aprobare nr.58297/7091/16.08.2021, iniţiat de Primar prin Serviciul Public 

Administraţia Domeniului Public privind actualizarea  măsurilor pe linia bunei gospodăriri, 

păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş 

 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş 

 Raportul Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală nr. 

68569/2021  

 

În conformitate cu prevederile:  

 Art. 4 – art. 6, art. 9 alin. (1)-(2), art. 24 ^1 din Legea nr. 273/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, 

 Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor Republicată, 

 Art.20 şi art. 63 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, 

 Art.3 din O.G nr.21/30 ianuarie 2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, aprobată prin Legea  nr. 515/12.07.2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Art. 70 lit. (f) şi lit. (i) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare,     

  Art. 7 alin. (3 )din Legea nr. 10/1995 Republicată, privind calitatea în construcţii, 

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

elaborarea actelor normative; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. (c) şi (d), alin.(7 )lit.(g ) şi art. 139 alin.(1) , alin. 3 

lit. g, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 243 alin.1 lit. a din art. 286 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 actualizarea măsurilor pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, 

respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

 Art.2.Se aprobă Regulamentul  privind stimularea asociaţiilor de proprietari prin 

desfăşurarea unui concurs public pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiul 

Târgu Mureş, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



        

 

 

 

 Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr. 200/27.06.2019, HCL nr. 

368/19.12.2019 şi HCL nr. 197/31.05.2007  îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Administraţia Domeniului Public, Direcţia Poliţia 

Locală şi Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari, Direcţia 

Arhitect Şef şi Serviciul Public Ecologie, Peisagistică şi Salubrizare Urbană Târgu Mureş. 

 Art.5 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea 

contenciosului  administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Domeniului Public, Direcţiei Poliţia 

Locală, Direcţiei Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari şi Serviciului 

Public Ecologie, Peisagistică şi Salubrizare Urbană Târgu Mureş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

                                       Kelemen Atilla-Márton 

 

 

 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                 Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 
 

 

 

 Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. _____/2021 referitoare la 

actualizarea  măsurilor  pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de 

igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş 

 

 

CAPITOLUL I  

OBLIGAŢII PRIVIND SALUBRITATEA ŞI MENŢINEREA ESTETICII 

MUNICIPIULUI, OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI ÎNTREŢINEREA LINIŞTII PUBLICE 

 

 

Art. 1  

Potrivit prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare,  sunt instituite o serie de obligaţii atât autorităţilor administraţiei publice locale cât şi 

persoanelor fizice şi juridice şi anume: 

(1) adoptarea unor  elemente arhitecturale adecvate, optimizarea  densităţii de locuire, 

concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 

aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu 

funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului; 

  (2) adoptarea  măsurilor obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi 

înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi 

şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi; 

 

Art. 2  

(1) Locuitorii Municipiului Târgu Mureş au obligația de a asigura curățenia și buna gospodărire a 

imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, precum și a zonelor aferente acestora: 

curți, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei, parcări, parcări acoperite date în folosinţă., 

precum și a gardurilor, porților și fațadelor clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu – 

proprietari, administratori sau chiriași. 
(2) Regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice vor desemna în termen de 10 zile 

de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele care răspund de curățenia și buna 

gospodărire a imobilelor administrate de acestea. 

(3) Prin administrarea directă a unor imobile, în sensul prezentei hotărâri se înțelege și 
administrarea în calitate de chiriași a unor spații din administrarea S.C. Locativ S.A. sau a altor 

unități care dețin spații folosite ca sedii, incinte, spații de producție, depozite, comerț etc. 

(4) Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor precum și persoanele desemnate conform 

prevederilor alineatelor precedente răspund de repararea sau refacerea gardurilor și a fațadelor 

clădirilor, respectând regulile de urbanism stabilite de Arhitectul Şef al Municipiului Târgu 

Mureș, în baza hotărârilor de consiliu local adoptate în acest sens. 

(5) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice au obligaţia să 

efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi a terenurilor aflate în proprietatea 

sau folosinţa lor şi a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor şi a oricăror alte spaţii 

utilizate de  acestea. 

    (6) Persoanele desemnate  de  conducerea regiilor autonome, societăţilor comerciale şi instituţiilor 

publice au obligaţia să asigure desfundarea podeţelor, curăţarea şanţurilor, taluzurilor, a 

trotuarelor, străzilor nemodernizate şi zonelor verzi din dreptul imobilelor în care locuiesc, îşi 

au sediul sau pe care le administrează direct. 

 

 

 

 



 

 

 

      (7) În cazul imobilelor ocupate la parter de instituţii, agenţi economici, regii autonome, societăţi 

comerciale sau unităţi ale acestora,  responsabilii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste imobile, 

au obligaţia de a asigura curăţenia porţiunii de trotuar şi strada nemodernizată din dreptul 

faţadei imobilului. Curăţenia pe carosabilul străzilor modernizate din municipiu se execută de 

către agenţii economici abilitaţi cu lucrările de salubritate în baza  contractelor de prestări-

servicii încheiate  cu  Municipiul Târgu Mureş. 

Art. 3. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a achita contravaloarea colectării şi transportului 

de deşeuri. 

Art. 4. 

(1) Deșeurile menajere din curțile cetățenilor, deşeurile din saci precum şi cele provenite din 

curățarea trotuarelor trebuie colectate și depozitate în containere/pubele metalice sau din 

material plastic închis etanș și întreținuțe în bună stare de folosință, nefiind acceptată utilizarea 

containerelor fără capac și uzate. 

(2) Containerele/pubelele de gunoi şi sacii de gunoi se păstrează în incinta curților sau imobilelor 

și sunt aduse lângă poartă respectiv lângă ieșirea din imobil numai cu 2 ore înaintea 

programului de colectare a deșeurilor menajere, stabilit  de către operatorul de salubritate. 

(3) Administratorii parcărilor publice de pe raza Municipiului Târgu Mureș sunt obligaţi să 

mențină curățenia zilnică în locurile administrate și să încheie contract de transport a deșeurilor 

cu Municipiul Târgu Mureş. 

 

Art.5.  

(1) Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de construcții au obligația ca înainte de 

începerea lucrărilor să amenajeze un spațiu la ieșirea pe căile publice pentru spălarea și 
curățarea utilajelor de noroi, pentru a evita murdărirea carosabilului 

(2) Depozitarea materialelor de construcții şi a celor rezultate din demolări nu se va efectua  pe 

domeniul public al municipiului decât cu containere speciale închiriate de la operatorul de 

salubritate ,  în baza autorizației prealabile eliberate cu achitarea taxelor legale și cu asigurarea 

circulaţiei pietonale în zonă. 

(3) Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de reparare, de amenajare sau renovare a 

fațadelor clădirilor, unde este necesară instalarea unei schele pentru executarea acestor lucrări 

pe domeniul public, au obligația de a monta plase pentru protecția pietonilor, de a asigura 

circulaţia pietonală și de a obține în prealabil autorizația de ocupare a domeniului public şi 

achitarea taxelor aferente. 

(4) Beneficiarii autorizațiilor de spargere eliberate de serviciul de specialitate din cadrul 

Municipiuluii Târgu Mureș au obligația ca, în termenele și condițiile stabilite prin acestea, să 

execute lucrările de refacere a zonelor afectate; în cazul neconformării cu termenele stabilite 

sau executării necorespunzătoare a acestor lucrări, aceștia vor fi sancționați contravențional 

conform prevederilor legale în vigoare. 

(5) Toți beneficiarii lucrărilor ce afectează domeniul public al Municipiului Târgu Mureş sunt 

obligați să semnalizeze în mod corespunzător spațiile de executare a lucrărilor prin marcaje 

de delimitare speciale, în vederea asigurării siguranței circulației pietonale și a vehiculelor, în 

caz contrar, răspunderea le revine întegral. 

  ( 6) Toţi deţinătorii de utilităţi publice: apă – canal, reţele electice, gaze naturale, de telefonie, 

cablu optic s.a. sunt obligaţi să întreţină reţelele de utilităţi astfel încât să nu afecteze 

circulaţia pietonală şi auto în zonele unde sunt amplasate, fiind direct răspunzători în cazul în 

care nu efectuează lucrările de reparaţie, întreţinere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 6  Se interzice:  
(1)  Depozitarea deşeurilor vegetale (menajere vegetale, de grajd, a resturilor provenite din 

demolări de construcții) pe domeniul public în alte locuri decât cele stabilite de unitatea 

administrativ teritorială şi în afara programelor stabilite de aceasta. Persoanelor fizice şi 

juridice contraveniente li se vor imputa taxele de : ocuparea domeniului public, contravaloarea 

serviciilor de neutralizare, colectare şi transportul acestora. 

(2) Arderea pe teritoriul Municipiului a oricăror deșeuri. 

(3) Depozitarea deşeurilor de către persoanele juridice în containerele și europubelele aferente 

blocurilor de locuințe sau în coșurile din reţeaua stradală.  

(4) Depozitarea deşeurilor menajere de către consumatorii casnici şi non casnici în containerele și 
europubelele aferente blocurilor de locuințe sau în coșurile din reţeaua stradală.  

(5) Deversarea  substanţelor chimice, pe trotuar, în rigole, șanțuri, talaz,  canale pluviale şi pe 

partea carosabilă. 

(6) Aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în afara recipientelor standardizate sau în alte 

locuri decât cele anume desemnate pentru fiecare categorie de utilizatori. 

(7) Răsturnarea conținutului ori deteriorarea coșurilor din rețeaua stradală. 

(8) Intervenţia  în orice mod (căutarea ) în recipientele destinate depozitării deşeurilor din punctele 

de colectare de pe  raza municipiului Târgu Mureş, indiferent de natura acestora (îngropate sau 

de suprafaţă) precum şi transportul acestora cu orice mijloace de transport, indiferent dacă 

acestea sunt sau nu omolgate ori confecţionate artizanal de către persoane fizice/juridice 

neautorizate.“ 

(9) Începerea oricărei activități economice de către persoane fizice și juridice fără amenajarea în 

prealabil a unui loc special pentru depozitarea deşeurilor, aceasta atrăgând după sine 

suspendarea autorizației de funcționare. 

(10) aruncarea, deversarea sau depozitarea pe străzi, trotuare, spaţii verzi, terenuri virane, căi de 

acces şi alte locuri publice a reziduurilor de orice fel: alimente, fructe, hârtii, seminţe, moloz, 

uleiuri, alte deşeuri, etc.; 

(11) spălarea covoarelor, maşinilor sau a altor obiecte pe partea carosabilă, pe trotuare, în parcuri, şi 

în alte  locuri care nu sunt amenajate în acest sens; 

(12) efectuarea  reparaţiilor la autovehicule, reparaţii care creează disconfort cetăţenilor sau în urma 

cărora  rezultă eliminarea de substanţe. 

 

Art. 7  Operatorii de salubritate au obligaţia: 

(1) De a depozita deșeurile stradale colectate în urma salubrizării străzilor și trotuarelor numai în 

locurile stabilite de către Municipiul Tîrgu Mureş,  și să transporte acestea în maximum 4 ore 

de la colectare la depozitele autorizate. 

(2) De a respecta programul de ridicare a deşeurilor menajere conform graficului stabilit de 

Municipiul Târgu Mureş. 

(3) De a curăţa platformele de deşeuri menajere şi în împrejurimea acestora după golirea 

recipientelor. 

 

Art. 8 Neutralizarea deşeurilor rezultate din activitatea unităţilor sanitare de orice fel se va efectua 

conform legii. 

 

 Art. 9  S.C. Compania Aquaserv S.A. va asigura de câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori 

anual primăvara şi toamna desfundarea conductelor de scurgere a apelor pluviale din reţeaua 

stradală. 

Art. 10 Municipiul Târgu Mureş, prin direcţiile sale de specialitate, va studia şi va implementa 

soluţii tehnice pentru absorbţia apei pluviale pe spaţiile verzi  publice şi pentru  reutilizarea apei 

pluviale la irigarea acestora, în scopul eficientizării şi reducerii la strictul necesar a cantităţii de apă 

utilizată şi a scăderii riscului de inundaţii.  

 



 

 

 

Art. 11  Pentru menţinerea salubrităţii municipiului este interzis: 

     a). Accesul cu câini în spaţiile de joacă pentru copii, cu excepţia celor special amenajate; 

     b). Creşterea şi întreţinerea oricăror animale, cu excepţia peştilor de ornament, în incinta 

clădirilor  ocupate de instituţiile publice. 

     c). Realizarea şi menţinerea de coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri aparţinând domeniului 

public cât şi în incinte în care se produc, depozitează sau desfac alimente destinate consumului 

uman. 

     d).Lăsarea liberă sau fără supraveghere a animalelor sau păsărilor în locurile publice ori în 

curţile aflate în folosinţa mai multor locatari principali, fără consimţământul locatarilor respectivi. 

     e). Plimbatul pe domeniul public sau privat al municipiului (alei, asfalt, trotuare, parcuri etc. cu 

excepţia celor special amenajate) a câinilor de companie fără lesă şi  fără ca proprietarul acestuia să 

dispună de materiale necesare pentru curățarea locului afectat de murdărie și evacurea dejecțiilor 

fiziologice. 

     f).Creşterea şi întreţinerea porumbeilor în blocuri de locuinţe fără acordul asociaţiei de 

proprietari şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare de igienă. 

    g). hrănirea porumbeilor sau a altor păsări sălbatice pe domeniul public al Municipiului Târgu 

Mureş în balcoane sau pe pervazul ferestrelor, dacă prin aceasta se afectează starea de curăţenie a 

imobilului şi a domeniului public. 

Art. 12. În zonele în care se permite creşterea şi întreţinerea animalelor şi menţinerea de grajduri, 

cocine, coteţe de păsări, sunt admise numai la distanţa minimă de 10 m de la uşile şi ferestrele 

imobilelor locuite sau de la drumurile publice şi 500 m de la locuinţele colective ( în cazul deţinerii 

mai mult de 2 animale. Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi curăţa zilnic şi de a le dezinfecta 

periodic. 

Art. 13. În vederea menţinerii salubrităţii și esteticii municipiului și a păstrări liniștii publice: 

(1) Este interzisă curățarea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor sau a altor obiecte, 

curățarea și adăpatul animalelor ori depozitarea de obiecte la fântânile și izvoarele publice, cât 

și murdărirea zonei acestora, acestea putând fi efectuate numai în locuri special amenajate. 

(2) Proprietarii terenurilor intravilane cu sau fără construcții, au obligaţia de a   împrejmui şi 

întreţine permanent terenurile. 

  (3)  lit. (a)  Este interzisă uscarea rufelor pe ferestre și balcoane la un nivel superior parapetului cât 

și depozitarea de obiecte grele sau voluminoase pe placa balconului, precum și așezarea oricăror 

obiecte în afară de ghiveci de flori, pe fațadele construcțiilor, în ferestre sau balcoane, pentru a nu 

dăuna esteticii localității. 
      lit. (b). Florile de pe partea exterioară a clădirii se vor uda astfel încât să se evite scurgerea apei 

pe clădiri sau pe trecători. 

lit. (c) Este interzisă aruncarea sau scuturatul pe fereastră sau din balcoane a oricăror obiecte. 

lit. (d) Este interzis bătutul covoarelor pe domeniul public al municipiului. 

(4)Este interzisă amplasarea  de latrine pe raza municipiului, cu excepţia toaletelor ecologice. 

(5)lit.( a)  Este interzisă tulburarea liniștii prin desfășurarea în locuințe și în unitățile societăților 

comerciale situate în apropierea sau în incinta blocurilor de locuințe între orele 13:00-14:00 şi 

22:00-08:00 a oricăror activități producătoare de zgomot (gălăgie, cântat vocal sau cu instrumente 

muzicale, folosirea de mașini și aparate motostivuitoare, unelte de lucru ori de uz casnic sau 

aprovizionare cu marfă etc.), între aceste ore aparatele de radio, televizoarele, magnetofoanele și 
alte asemenea aparate pot fi folosite la o intensitate care să nu tulbure liniștea vecinilor. 

lit.(b). În restul timpului, activitățile indicate mai sus se pot desfășura numai în condiții 
normale, evitându-se orice abuz. 

lit.(c) Se interzice folosirea stivuitoarelor cu motoare cu ardere internă pentru aprovizionarea 

societăților comerciale în zonele de locuit. 

lit.(d)Proprietarii autovehiculelor dotate cu alarmă au obligația de a lua măsurile necesare 

pentru funcționarea acestora astfel încât să nu tulbure liniștea publică. 

 

 



 

 

 

(6) Se interzice aruncarea de către persoanele fizice sau juridice în apele curgătoare şi pe malurile 

acestora de pe teritoriul Municipiului, a materialelor și deșeurilor de orice fel. 

(7)Este interzisă repararea și curățarea autovehiculelor de orice tip pe domeniul public și privat al 

Municipiului Târgu Mureş, cu excepția schimbului de roți și curățarea parbrizelor de zăpadă pe 

timp de iarnă. 

(8)Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare ambulant fără autorizare, în afara piețelor 

agroalimentare. 

(9)Este interzisă sacrificarea animalelor de orice fel pe domeniul public.  

(10) Este interzis scăldatul persoanelor şi îmbăierea  animalelor de orice fel în fântânile arteziene de 

pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureş. 

 

Art.14 Fântânile sau cişmele de apă potabilă aflate pe domeniul public vor fi acoperite și întreținute 

în perfectă stare de curățenie pentru a se evita accidentele și infectarea apelor. 

 

Art. 15.  

(1) Societăţile specializate în executarea lucrărilor de rețele subterane pe arterele de circulație, sunt 

obligate să refacă la forma inițială suprafața afectată în termenele stabilite. 

(2) În acest scop, se va solicita autorizația de spargere de la S.P.A.D.P. pentru lucrările noi, iar 

defecțiunile apărute pe conducte vor fi sesizate în scris în termen de 24 de ore. 

(3) Lucrările de refacere a domeniului public în urma spargerilor, rămân în garanţia constructorului 

şi a deţinătorului autorizaţiei de spargere,  timp de 3 ani de la recepţia lor sau de la data 

expirării perioadei de  refacere consemnată în autorizaţie, aviz sau înştiinţare. 

(4) În perioada cuprinsă între 15 noiembrie – 15 martie, nu se eliberează autorizații de spargere cu 

excepţia cazurilor speciale, sau a condiţiilor meteo favorabile. 
 

Art. 16  Este interzisă: 

(1) Abandonarea pe domeniul public (piețe, străzi, trotuare, parcuri, zone verzi etc.) a caroseriilor 

sau a părților din autovehicule precum și a unor materiale de construcții (prefabricate, țevi etc.) 

(2) a) Trecerea cu animale( altele decât animalele de companie),  în turme sau cirezi prin piețele și 

pe străzile municipiului Animalele destinate pentru abator sau îngrășătorii pot fi transportate în 

vehicule cu destinaţie specială.  

  b) Circulaţia pe drumurile publice cu vehicule/autovehicule omologate  care trag pe jos obiecte 

sau cu depuneri de noroi pe roţi şi caroserie, ori din care cad sau se scurg produse, substanţe,   

levigat,  materiale care pun în pericol siguranţa circulaţiei. 

 c) Circulaţia pe arterele Municipiului fără drept a autovehiculelor cu roţi dinţate sau şenilate şi  

fără bandaje de protecţie. 

 d) Circulaţia pe străzi şi alei cu îmbrăcăminte bituminoasă a autovehiculelor cu roţi, fără 

bandaje elastice, sau cu tracţiune animală cu bandaje neelastice. 

  e) Transportarea pământului şi a molozului fără obţinerea autorizaţiilor necesare. 

(3) lit. (a.) Circulația vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice, stabilite în mod expres 

prin anexa la HCLM nr. 86/2008 cu modificările şi completările ulterioare, fără a avea plăcuţe 

cu număr de înregistrare. 

lit.(b) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există obligația 

înmatriculării și a căror proprietari au domiciliul stabil în Municipiul Târgu Mureș, fără a avea 

plăcuțe cu număr de înregistrare. 

lit. (c) Oprirea, staţionarea şi parcarea fără autorizarea de către municipiuu a oricărui tip de 

vehicul pe trotuar, cu excepţia parcărilor care sunt marcate, semnalizate corespunzător, cu 

respectarea culoarului de minim un metru destinat pietonilor. 

(4) lit.(a)  Staţionarea pe trotuar a oricăror vehicule destinate transportului de materiale, chiar dacă 

prin aceasta se urmărește ușurarea încărcărilor sau descărcărilor, se face conform prevederilor 

legale. 



(5) lit. (a) Se interzice staţionarea  voluntară pe domeniul public şi privat al unităţii administrativ 

teritoriale, cu excepţia parcărilor amenajate în acest scop, a următoarelor tipuri de autovehicule 

şi vehicule: 

- Categoria M2- vehicule din categoria M, având mai mult de 8 locuri aşezate în plus 

faţă de locul aşezat al conducătorului auto şi care au masă maximă care nu depăşeşte 

5 tone; 

- Categoria M3- vehicule din categoria M,  având  mai mult de 8 locuri aşezate în plus 

faţă de locul aşezat al conducătorului auto şi care au masă maximă care depăşeşte 5 

tone; 

- Categoria N1- vehicule din categoria N având o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 

tone; 

- Categoria N2- vehicule din categoria N având o masă maximă care depăşeşte 3,5 

tone, dar care nu depăşeşte 12 tone. 

- Categoria N3- vehicule din categoria N  având o masă maximă care depăşeşte 12 

tone; 

- Categoria O1- vehicule din categoria O având o masă maximă care nu depăşeşte 

0,75 tone; 

- Categoria O2- vehicule din categoria O având o masă maximă care depăşeşte 0,75 

tone, dar care nu depăşeşte 3, 5 tone; 

- Categoria O3- vehicule din categoria O având o masă maximă admisă care depăşeşte 

3,5 tone, dar nu depăşeşte 10 tone. 

- Categoria O4- vehicule din categoria O având o masă maximă care depăşeşte 10 

tone. 

- Vehicule speciale-autorulotă. 

- Vehicule speciale-rulotă. 

- Categoria T şi C- tractoare agricole sau forestiere. 

- Categoria R- remorci agricole sau forestiere. 

- Categoria S- utilaje tractate interschimbabbile agricole sau forestiere. 

lit. (b). Sunt exceptate de la interdicţia prevăzută la lit. a autovehiculele aparţinând poliţiei, 

jandarmeriei, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile etc. aflate în acţiuni 

de intervenţie sau misiuni, precum şi autovehiculele care prestează servicii de salubrizare, în 

condiţiile legii. 

(6) Aprovizionarea agenţilor economici fără respectarea programului de aprovizionare 

stabilit.Aceasta constituie contravenţie şi se se sancţionează conform prevederilor legale şi a 

hotărârilor de consiliu local adoptate în acest sens.  

(7) Împiedicarea cu vehicule de orice fel a accesului  în curţile imobilelor, în instituţii publice, 

unităţi şcolare, parcări auto, zone comerciale şi de agrement, în pieţe, cimitire, unităţi spitaliceşti, 

precum şi în orice alte locaţii publice. 

(8) lit.(a) Murdărirea, deteriorarea sau mutarea în alt loc decât cel stabilit a indicatoarelor de 

semnalizare rutieră, semafoarelor şi corpurilor de iluminat. 

  lit. (b) Murdărirea, deteriorarea sau mutarea în alt loc decât cel stabilit a obiectelor de decor şi a 

mobilierului urban ( statui, bănci, mese, panouri, tonete, refugii, etc.) aflate pe domeniul public  

şi privat  al Municipiului Târgu Mureş, ori folosirea lor în orice alt mod care nu este conform 

scopului pentru care au fost amplasate. 

(9) Se interzice consumarea băuturilor alcoolice şi a fumatului în spaţiile de joacă special amenajate 

pentru copii. 

 

Art. 17 Gospodărirea şi păstrarea curăţeniei pe pistele de biciclete 

(1) Municipiul Târgu Mureş prin direcţiile de specialitate gospodăreşte şi păstrează curăţenia 

pistelor de biciclete prin îndepărtarea zăpezii, a frunzelor şi a gunoaielor şi prin prevenirea 

formării gheţii.  

(2) Pentru prevenirea formării gheţii pe pistele de biciclete se vor alege substanţe cu impact 

scăzut asupra mediului. 

 

 

 



 

(3) La lucrările de mentenanţă şi întreţinere, până la aprobarea unei legislaţii actualizate în 

domeniu sau până la actualizarea Ghidului metodologic de reglementare a proiectării, 

execuţiei, utilizării şi mentenanţei lucrărilor de infrastructură pentru biciclete,  se va ţine cont 

de recomandările din cap. 9. Asigurarea viabilităţii ale acestui ghid.  

 

Art. 18. Dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de 

protecţie stradală  

(1) Având în vedere o serie de necesităţi stringente ale municipiului, precum: 

 creșterea rezilienței spațiului urban la impactul inevitabil al schimbărilor 

climatice  și prevenirea schimbărilor climatice, 

 reducerea  și prevenirea formării insulelor de căldură urbană și a poluării fonice 

 creșterea suprafeței de spațiu verde cu rol de absorbție a bioxidului de carbon, 

precum și a capacității de absorbție locală a apei pluviale, 

 transformarea spațiului public în spații mai prietenoase față de om și mediu, 

verzi din sensurile giratorii, șicane - îngustări ale carosabilului pentru creșterea 

siguranței care pot fi totodată și spații verzi cu rol de bioretenție, facilități pentru 

persoanele cu deficiențe locomotorii, vizuale și auditive 

 profile de străzi care să integraze modurile de ciruclație prezente sau propuse, 

aliniamente de arbori, spații verzi cu rol de bioretenție 

(2) Municipiul Târgu Mureș, prin direcțiile sale de specialitate, va pune în aplicare măsurile 

stabilite în planul integrat de amenajare peisagistică a spațiului public și va face demersurile 

necesare pentru: 

a. completarea aliniamentelor de arbori şi pentru creşterea suprafeţei de spaţii verzi  

b. amenajarea unor zone de bioretenţie a apei pluviale sau reamenajarea spaţiilor 

verzi pentru a primi şi funcţia de bioretenţie. 

c. realizarea de facilităţi pentru deplasarea persoanelor cu deficienţe fizice, etc. 

(3)Planul integrat de amenajare peisagistică a spaţiului public va fi corelat cu diverse strategii 

şi planuri aprobate la nivelul Municipiului Târgu Mureş, cum ar fi: Planul Urbanistic General, 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul Urbanistic Zonal al Zonei Construite Protejate, cu 

Harta de Zgomot, cu Planul de Adaptare la Schimbări Climatice, Planul de Acţiune pentru 

Energie Durabilă  şi va ţine cont de legislaţia şi direcţiile de dezoltare stabilite la nivel european.  

 

CAPITOLUL II 

OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI 

 

Art. 19.  

(1) să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor aferente clădirilor, a locurilor de parcare pe 

care le deţin sau le folosesc; 

      (2) să întreţină curăţenia şi igiena în locuinţe, în anexele gospodăreşti, spaţii comune( pivniţe, 

poduri, casa scării, etc.) în curţi, grădini, alte terenuri pe care le deţin sau le administrează şi în 

perimetrul acestora, până la limita carosabilului; 

     (3) să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente clădirilor proprii pentru o mai bună 

scurgere a apei meteorice în zona blocurilor de locuinţe; 

     (4) să nu ardă resturile vegetale şi menajere în curţi, pe domeniul public şi în containere; 

    (5) să desfiinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi şi în jurul blocurilor de locuinţe; 

    (6) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele aferente imobilelor care fac parte din 

asociaţie; 

    (7) la imobilele în care funcţionează societăţi comerciale indiferent de forma de organizare, 

situate la parterul clădirilor, organizarea, executarea şi întreţinerea curăţeniei în jurul sediilor şi a 

punctelor de lucru, revin acestora. În cazul în care sunt spaţii nefolosite, obligaţiile revin asociaţiilor 

de proprietari; 

 



 

 

 

 

    (8) deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu au obligaţia de a întreţine perdelele forestiere şi 

aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de 

regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană; 

(9)Întreţinerea spaţiilor verzi – albastre amenajate pe acoperişurile / terasele clădirilor este 

responsabilitatea proprietarului de drept. În situaţia în care există o asociaţie de proprietari, este 

responsabilitatea acesteia de a gestiona spaţiul respectiv. Municipiul Târgu Mureş poate contribui la 

amenajarea şi întreţinerea acestor spaţii în baza bugetului aprobat.  

   (9)Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor au obligaţia să asigure desfundarea 

podeţelor, curăţarea şanţurilor, taluzurilor, a trotuarelor, străzilor nemodernizate şi zonelor verzi din 

dreptul imobilelor în care locuiesc, îşi au sediul sau pe care le administrează direct. 

  (10)În cazul imobilelor locuite de mai mulţi locatari principali, se va întocmi un tabel privind 

repartizarea pe săptămâni sau luni a acestora pentru a răspunde de exercitarea obligaţiilor ce le revin 

sau se va încheia un contract de prestări serivicii cu persoana juridică.Tabelul/ contractul se afişează 

la loc vizibil de către preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietari, respectiv de către 

locatarul principal care conduce cartea de imobil. 

(11)Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a urmări şi verifica ca în zona de administrare să nu 

se depoziteze deşeuri decât în punctele de colectare special amenajate, în caz contrar, răspunderea 

contravenţională revenind asociaţiilor de proprietari. 

 (12)Obligația procurării de europubele și de eurocontainere în vederea înlocuirii celor uzate, 

precum și reparația boxelor și platformelor revin asociațiilor de proprietari . 

(13)Asociaţiile de proprietarii vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce     

revin proprietarilor  şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei 

publice locale. 

 

Art. 20  

  (1) Deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea zonelor verzi aparținând asociațiilor 

de locatari/proprietari precum și cele provenite din lucrări de construcții vor fi depozitate 

separat și transportate în termen de 48 de ore pe baza unei comenzi către operatorul de 

salubritate pentru neutralizarea deşeurilor. 

(2) Persoanele fizice și juridice care efectuază lucrări de reparații și reamenajare în blocurile de    

locuințe – lucrări care nu necesită eliberarea unei autorizații de construire – au obligația ca 

înainte de începerea lucrărilor să anunțe în scris asociația de proprietari din care fac parte asupra 

naturii și duratei lucrărilor. 

(3)Echipamentele electrice și electronice vor fi transportate și depozitate la locul indicat de către 

Muncipiul Târgu Mureş 

 

Art. 21.  

(1) Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor sunt obligați să asigure curățenia 

trotuarelor, acoperișurilor, teraselor, rigolelor, să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din 

dreptul imobilelor pe care le au în proprietate/administrare şi de pe locurile de parcare pe care le 

folosesc, inclusiv de pe căile de acces pietonal şi auto din zona asociaţiei. 

  (2) Depozitarea zăpezii se va efectua pe partea carosabilă a arterelor de circulație la 30 cm de la 

bordura trotuarului, lăsând libere gurile de scurgere ale canalului și fără a stânjeni circulația 

autovehiculelor. 

 

Art. 22. Deținătorii de imobile și asociațiile de locatari/proprietari au obligația de a efectua 

deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. 

 

Art. 23 Proprietarii și administratorii imobilelor sunt obligați să ia măsuri pentru scurgerea apelor 

pluviale prin montarea, repararea și curățarea periodică a jgheaburilor și burlanelor. 

 



Art. 24. 

 

(1) Pentru asigurarea utilizării raționale a rețelelor edilitare de  apă și canalizare, locuitorii, 

persoanele responsabile de unități și asociațiile de proprietari au următoarele obligații: 
a. Se vor lua măsuri pentru buna întreținere și reparare a instalațiilor de apă, canalizare din 

clădirile pe care le au în folosință sau în proprietate. Operațiile de mai sus se execută imediat 

după producerea defecțiunilor, respectând întocmai termenul stabilit de persoanele 

împuternicite. 

b. Să nu deterioreze instalațiile exterioare. 

c.  Să execute lucrări de legare a instalațiilor de apă sau canalizare la rețeaua publică respectivă, 

direct sau prin prelungirea instalațiilor existente, numai cu aprobarea prealabilă a S.C. 

AQUASERV S.A. și prin instalatorii autorizați pentru aceste lucrări. 

d. Să dea posibilitate împuterniciților delegați de S.C. AQUASERV S.A. să verifice instalațiile 

de apă și canalizare din imobilele pe care le au în folosință sau în proprietate.  

(2) Obligațiile prevăzute mai sus revin conducătorilor de unități sau angajaților încredințați de 

aceștia, privitor la instalații de apă potabilă și canalizare aflate în incinta unității respective cât 

și împuterniciților asociațiilor de locatari/proprietari sau sau persoanelor care îndeplinesc 

sarcinile acestora privitor la instalațiile de apă și canalizare aflate în părțile de folosință 

comună ale imobilelor aflate în grija asociațiilor respective. 

 

 

 

CAPITOLUL III 

OBLIGAŢII PRIVIND ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI 

 

 

Art. 25. Vânzarea produselor și a mărfurilor de orice fel prin tonete, tarabe, comerț ambulant și 
comerț promoțional este admisă numai cu autorizație, în cadrul manifestărilor aprobate de către 

autoritatea locală, în locurile și cu mijloacele de expunere stabilite de  Municipiul Târgu Mureș, 

agenții comerciali fiind obligați să mențină în permanență curățenia zonei în care își desfășoară 

activitatea. 

 

Art. 26. Vânzarea și cumpărarea de către cetățeni a obiectelor uzate este permisă numai în incinta 

piețelor de vechituri aprobate și în zilele fixate sau prin unitățile de consignație autorizate. 

 

Art. 27. Vânzarea produselor agroalimentare este permisă numai în incinta piețelor agroalimentare 

sau a spațiilor comerciale autorizate conform legii. 

 

Art. 28. Exercitarea unor activități liber profesioniste în apartamentele proprii este permisă numai 

cu respectarea prevederilor de la Cap. I art. 13, alin. (5), lit. (a). 

 

Art. 29. 

(1) Agenții economici sunt obligați să afișeze denumirea firmei pe fațada imobilului în care își 
defășoară activitatea. 

(2) Agenții comerciali sunt obligați să afișeze firmele și reclamele numai după obținerea prealabilă 

a autorizației, în locurile și condițiile grafice coloristice aprobate.  

(3) Folosirea mijloacelor de publicitate prin afișaj se face numai după achitarea taxei de afișaj și 
numai în locurile aprobate, fiind interzisă afișarea pe stâlpii de iluminat, clădiri etc. 

 

Art. 30. 

(1) Este interzisă împiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului prin interzicerea 

accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și actelor 

solicitate. 



(2) Este obligatorie prezentarea agenților economici la locul, data și ora stabilită de către organele 

de control. 

 

Art. 31. 

(1) Agenții economici, instituțiile și persoanele juridice, sunt obligate să aibă în dotare europubele 

pentru colectarea gunoiului pe fracţii( biodegradabile, menajer, vegetal, deşeuri reciclabile- 

carton, hârtie, sticlă, metal, plastic). 

(2) Colectarea și depozitarea deșeurilor de orice fel provenite din activitățile agenților economici 

se face în europubelă, nefiind permisă utilizarea altor recipienți (cutii de colectare, alte 

ambalaje)  . 

 

 

 

CAP. IV. CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR. CĂILE DE ATAC 

 

Art. 32.  

(1) Nerespectarea normelor stabilite în Cap. I-III din prezenta anexă constituie contravenție, iar 

persoanele fizice și juridice care le-au încălcat se sancționează cu amendă contravențională, 

după cum urmează: 

 

CAPITOLUL I art. 2 alin. 1, alin.2,alin. 4, 

alin.5, alin. 6, alin. 7 

Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 3 Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 4 Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 5 alin. 1 persoane fizice Cuprinsă între 1.000 -2000 

lei 

 art. 5 alin. 1 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 5 alin. 2 persoane fizice Cuprinsă între 500-700 lei 

 art. 5 alin. 2 persoane 

juridice 

 Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 5 alin. 3 persoane fizice Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 5 alin. 3 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 5 alin. 4 Cuprinsă între 400-2500 lei 

 art. 5 alin. 5 Cuprinsă între 2000-2500 

lei 

 art. 5 alin. 6  Cuprinsă între 2000-2500 

lei 

 art. 6 alin. 1 persoane fizice Cuprinsă între 500-2.000 lei 

 art. 6 alin. 1 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

  art. 6 alin. 2 Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 6 alin. 3 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 2.400-2.500 

lei 

 art. 6 alin. 4 persoane fizice Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 6 alin. 4 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 2.400-2.500 

lei 

 art. 6 alin. 5 persoane fizice Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

  art. 6 alin. 5 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 2.400-2.500 

lei 

 art. 6  alin.6, alin.7, alin. 8 Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 



 art. 6 alin. 9-11 Cuprinsă între 1.000-2000 

lei 

 art. 7 alin.1, alin. 2, alin. 3 Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art.8 Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 9 Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 11 persoane fizice Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 11 persoane juridice Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 12 persoane fizice Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 

 art. 12 persoane juridice Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 13 alin. 1 Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 13 alin. 2- 3 Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 13 alin. 4 Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 13 alin. 5 lit. (a)-lit. (d) Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 13 alin. 6 persoane 

fizice 

Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 13.alin. 6 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 13 alin. 7 Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 13 alin. 8 Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 13 alin. 9 persoane 

fizice 

Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 13 alin. 9 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 13 alin. 10  Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 15 alin. 1 Cuprinsă între 2.400-2.500 

lei 

 art. 15 alin. 3 Cuprinsă între 1.500-2.000 

lei 

 art. 16 alin. 1 Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 16 alin. 2 persoane 

fizice 

Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 16 alin. 2 persoane 

juridice 

 Cuprinsă între 2.000-2.500 

lei 

 art. 16 alin. 3-5  Cuprinsă între 100-1.000 lei 

 art. 16 alin. 6 Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 16 alin. 7-8 Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 16 alin. 9 Cuprinsă între 100-500 lei 

CAPITOLUL II art. 19 alin. 1, alin. 2, alin. 

3, alin. 4, alin. 5, alin. 6,alin. 

7, alin. 8, alin.9, alin.11, 

alin. 13 

Cuprinsă între 2400-2500lei 

 art. 20 alin. 1 Cuprinsă între 1000-2000 

lei 



  art. 20 alin. 2 Cuprinsă între 500-1000 lei 

  art. 20 alin. 3 Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 21 alin. 1 persoane 

fizice 

Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 21 alin. 1 persoane 

juridice 

Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

  art. 21 alin. 2 Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 22 persoane fizice Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 22 persoane juridice Cuprinsă între 1.000-2.500 

lei 

 art. 23 persoane fizice Cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 24 persoane juridice Cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 24 alin. 1 lit. a persoane 

fizice 

500-1.000 lei 

 art. 24 alin. 1 lit.a persoane 

juridice 

2.000-2.500 lei  

 art. 24 alin. 1 lit c 2.400-2.500 lei 

 art. 24 alin. 1 lit d 2.400-2.500 lei 

CAPITOLUL III art. 25 cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 

 

art. 26 cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art.27 cuprinsă între 1.000-2.000 

lei 

 art. 28 cuprinsă între 500-1.500 lei 

 art. 29 alin. 1 cuprinsă între 500-1.000 lei 

 art. 29 alin. 2  cuprinsă între 1.000-2.500 

lei 

 art. 29  alin. 3 cuprinsă între 1.000-2.500 

lei 

 art 30 alin.1  cuprinsă între 1.000-2.500 

lei 

 art. 31 alin. 1-2 cuprinsă între 500-1.000 lei 

 

(2) În cazul contravențiilor repetate comise de același contravenient în decurs de 6 luni, amenzile 

contravenționale de mai sus se vor dubla, în afara celei pentru nerespectarea prevederilor art. 6, 

alin. 1,  se va aplica amenda maximă de  2500 RON. 

(3) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute, în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau  

de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea 

administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare şi igienizare. Lucrările se efectuează în 

numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această 

destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării 

cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în condiţiile legii. 

Art. 33. Produsele și obiectele care fac obiectul contravenției sau, în unele cazuri, au fost folosite la 

săvârșirea contravenției, sunt supuse confiscării, conform OG nr. 2/2001, dacă confiscarea nu 

contravine vreunei legi speciale. 

 

Art. 34. Despăgubirile concrete pricinuite domeniului public și privat vor fi stabilite pentru fiecare 

caz în parte, luând în considerare situațiile de lucrări întocmite pentru lucrările necesare remedierii 

pagubei. 

 

 

 



 

 

Art. 35. Atât persoanele fizice cât și reprezentanții persoanelor juridice sunt obligate să prezinte 

organelor de control documentele de identificare. 

 

Art. 36. Agenții constatatori au drept de sancționare prin procesul verbal de constatare a 

contravenției, aplică și sancțiunea, iar dacă este cazul stabilesc despăgubirea pe baza tarifelor 

aprobate și iau măsurile legale de confiscare a bunurilor sau produselor care fac obiectul 

contravenției, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul verbal întocmit. 

 

Art. 37.Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel mult  

15 zile de la data  înmânării sau comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat să 

facă această menţiune expresă în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 

 

Art. 38. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei, contravenienţii pot formula 

plângere contravenţională la Judecătoria Târgu Mureş, în termen de 15 zile de la comunicare, 

anexând procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.  

Art.39 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei 

Locale Târgu Mureş. 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Anexa  nr. II  

 

REGULAMENT 

privind stimularea asociatiilor de proprietari prin  

desfăşurarea unui concurs public 

pentru amenajarea și întreținerea spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș 
 

 CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

 Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative care reglementează şi stabilesc 

obligaţiile administraţiei publice locale, referitoare la protecţia mediului şi la administrarea spaţiilor 

verzi în intravilanul municipiului Târgu Mureș, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi 

a stării de sănătate a populaţiei: 

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea 

Regulamentului Local al spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările 

ulterioare. 

 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 71/ 2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local ; 

 Hotărârea Guvernului nr. 955/15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

Prin prezentul Regulament se are în vedere stabilirea măsurilor necesare în vederea stimulării 

cetățenilor municipiului Târgu Mureș pentru  amenajarea, administrarea, conservarea, dezvoltarea 

şi întreţinerea spaţiilor verzi ce aparțin domeniului public sau privat al municipiul Târgu Mureș. 

 

Definiții 
 

Conform art. 4 din Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor: 

 parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal 

specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-

educative, sportive sau recreative pentru populaţie; 

 scuar - spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de 

locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, 

amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; 

 grădină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru 

agrement şi recreere, fiind deschis publicului; 

 fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, 

realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; 

 bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă - complex format dintr-un 

cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor 

sporturi (complex de instalaţii sportive); 

 parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării 

unor evenimente; 

 spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru 

vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, 

de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului; 

 culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de 

circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii 

mediului şi protejării infrastructurii aferente; 



Art.1 În sensul stabilit de legislaţia în vigoare, sunt considerate spaţii verzi următoarele tipuri de 

terenuri existente în intravilanul municipiului: 

 parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; 

 grădini botanice şi zoologice, muzee, parcuri expoziţionale, zone de agrement, baze 

sportive; 

 zone verzi aferente creşelor, grădiniţelor, şcolilor, unităţilor sanitare sau de protecţie socială, 

instituţii, edificii de cult, cimitire; 

 zonele verzi aferente locuinţelor de tip condominiu; 

 păduri de agrement, zone verzi pentru protecţia lacurilor sau a cursurilor de apă, culoare de 

protecţie faţă de infrastructura tehnică. 

Art.2 Municipiul Târgu Mureş prin serviciile de specialitate poate încredinţa spaţiul verde, aferent 

unui imobil/imobile, spre amenajare şi întreţinere asociaţiilor de proprietari,în baza Contractelor de 

Asociere, reglementate conform hotărârilor de consiliu locale adoptate în acest sens. 

Art.3 Spațiile verzi încredinţate conform art. 2, vor fi amenajate și întreţinute prin grija asociaţiilor 

de proprietari, prin lucrări de amenajare, întreţinere, curăţenie, propuneri de completare a vegetaţiei 

existente cu material dendro - floricol, udarea plantaţiilor nou înfiinţate până la prindere. Materialul 

dendrologic plantat la cererea asociaţiilor de proprietari va fi udat de membrii asociatiei de 2 ori pe 

săptămână în perioada aprilie - septembrie. Materialul necesar plantărilor poate fi asigurat prin 

Serviciul Public Ecologie, Peisagistică şi Salubrizare Urbană Târgu Mureş contra cost. De 

asemenea, materialul necesar plantărilor poate fi asigurat şi/sau plantat  şi de către asociaţia de 

proprietari. 

 

CAPITOLUL II.DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PUBLIC ÎN VEDEREA STIMULĂRII 

SPIRITULUI GOSPODĂRESC ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI 

 

Art.4 În vederea amenajării şi întreţinerii în mai bune condiţii a spaţiilor verzi din municipiul Târgu 

Mureş, se va organiza anual un concurs public, denumit "Competiţia gospodarilor din asociaţiile 

de proprietari". 

Art.5 Administratorii spaţiilor verzi încredinţate conform art. 3 din prezentul Regulament se vor 

putea înscrie în cadrul concursului public pentru amenajarea și întreținerea acestor spații verzi în 

cursul primei luni din trimestru, termenul limită fiind data de 10 a lunii respective. 

Art.6 Organizatorul concursului este Primăria Municipiului Târgu Mureș, cu sediul în Piața 

Victoriei nr. 3, Târgu Mureș, prin Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană 

Târgu Mureș, denumit în continuare organizator, autoritate publică a municipiului Târgu Mureș și 

care va face toate demersurile legale ce se impun pentru și în numele organizatorului.  

Art.7 Concursul va fi organizat şi se va derula prin intermediul Serviciului Relații interne și 

internaționale din cadrul Primăriei municipiului Târgu Mureș, care va face toate demersurile legale 

ce se impun, pentru şi în numele organizatorului, în vederea realizării concursului în condiţiile 

prevăzute de prezentul Regulament. 

Art.8 Concursul se va desfășura trimestrial, în ultima lună s trimestrului, în intervalul cuprins între 

perioada 15-30 a lunii în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu, în mod 

necondiţionat, pentru toţi participanţii la concurs. Fiecare etapă a concursului va fi premiată, în 

conformitate cu prezentul Regulament. 

Art.9 Spațiile înscrise în "Competiția gospodarilor din asociațiile de proprietari" vor fi 

apreciate de către comisia de concurs, monitorizare și jurizare, comisie formată din 5 membri din 

care 2 consilieri locali şi 1 viceprimar ce vor fi desemnați prin HCL, 1 persoană nominalizată 

prin dispoziția primarului, din cadrul a  Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare 

Urbană,  1 persoană desemnată prin vot, din cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism a Municipiului Târgu Mureş. 

Art.10 Câştigătorii concursului vor fi anunţați în termen de maxim 15 zile lucrătoare după 

terminarea perioadei de desfășurare a concursului printr-un anunţ public. 

 

 

 

 



 

 

Art.11 Prezentul Regulament este document public şi va fi adus la cunoştinţă publică prin 

intermediul paginii de internet proprii www.tirgumures.ro, pe pagina de Facebook a Primăriei 

Municipiului Târgu Mureș, prin afişare la sediul instituţiei, precum şi prin orice alte modalităţi 

prevăzute de legea accesului la informaţiile de interes public. 

 Art.12 La concurs va putea participa orice asociaţia de proprietari care are în administrare un 

spațiu verde încredințat conform art. 3 din prezentul Regulament, denumită în continuare 

participant, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

         a) nu prezintă datorii la bugetul local al Municipiului Târgu Mureş şi în momentul înscrierii în 

concurs şi până la jurizare şi acordarea premiilor; 

         b) a respectat condiţiile de înscriere şi jurizare la concurs prin completarea în mod 

corespunzător, cu datele sale complete şi corecte,  

         c) are în administrare unul sau mai multe spaţii verzi, conform art. 3  din prezentul 

Regulament. 

         Art.13 Înscrierea şi participarea la concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de 

participare. 

         Art.14 Participanţii se pot înscrie la concurs cu mai multe zone de spațiu verde amenajat, 

începând cu prima zi lucrătoare a primei luni din trimestru și până în data de 10 a lunii respective, 

stabilită conform art. 5 din Regulament. 

         Art.15 Pentru înscrierea la concurs, participanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului 

Târgu Mureş: 

 cererea de înscriere completată şi semnată, în mod corespunzător, cu toate datele solicitate; 

 copie a Contractului de Asociere încheiat între Municipiul Târgu Mureş şi Asociaţia de 

Proprietari 

 5 fotografii color, format A4, pentru fiecare spaţiu verde cu care participă la Concurs, care 

să ilustreze starea iniţială a spaţiului/spaţiilor verde/verzi. 

Art.16 Cererea de înscriere trebuie să conţină obligatoriu data transmiterii şi semnătura 

participantului.        

Art.17 Calendarul concursului: 

a)                 Formularele de înscriere se vor depune, pentru fiecare etapă, după cum urmează: 

-          Pentru prima etapă înscrierea se va face în perioada 01 ianuarie - 10 ianuarie; 

-          Pentru a doua etapă înscrierea se va face în perioada 01 aprilie-10 aprilie 

-          Pentru a treia etapă înscrierea se va face în perioada 01 iulie-10 iulie 

-          Pentru a patra etapă înscrierea se va face în perioada 01 octombrie-10 octombrie 

b)                Perioada de jurizare se va desfăşura trimestrial, după cum urmează:   

-         Pentru prima etapa a concursului, jurizarea se va face în următoarele 5 zile lucrătoare după 

data de 15 a lunii martie 

-         Pentru a doua etapă a concursului, jurizarea se va face în următoarele 5 zile lucrătoare după 

data de 15 a lunii iunie 

-         Pentru a treia etapă a concursului, jurizarea se va face în următoarele 5 zile lucrătoare după 

data d 15 a lunii septembrie 

               Pentru a patra etapă a concursului, jurizarea se va face în următoarele 5 zile lucrătoare 

după data de 15 a lunii decembrie. 

 

c)       Anunțarea câştigătorului: în termen de maxim 15 zile de la terminarea fiecărei etape de 

desfăşurare a concursului. 

Art.18 Vor fi validaţi, în vederea jurizării spațiilor amenajate pe care le-au înscris în concurs, doar 

participanții care au respectat cerinţele prevăzute la art. 13 și art. 16 din prezentul Regulament. În 

acest sens, vor fi jurizați participanții care vor depune 5 fotografii color, format A4, care să 

ilustreze stări intermediare ale spațiilor verzi, în fiecare lună până la momentul jurizării. 

Fotografiile vor fi obligatoriu datate. 

 

 

 



 

 

Art.19 Concursul se va desfășura pe următoarele zone ale Municipiului Târgu Mureş: Cornişa, 7 

Noiembrie, Tudor I şi Tudor II,  1848, Rovinari, Mureşeni, zona centrală , Aleea Carpaţi Unirii. 

Art.20 Comisia de concurs, monitorizare și jurizare va analiza şi va puncta după următoarele 

criterii: 

a)                 Armonizarea cu zona din care face parte spațiul; 

b)                Impact vizual/Design atractiv al proporțiilor; 

c)                 Originalitate; 

d)                Menținerea stării de vegetație bună. 

Art.21 Cele 4 criterii vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei lucrări de către comisia de 

concurs, monitorizare și jurizare. Fiecare dintre criterii poate fi notat de la 0 la 25 puncte. 

Câștigătorul va fi ales în proporție de 75% de către comisia de concurs, monitorizare și jurizare 

desemnată și 25% prin votul publicului. 

Art.22 Pentru a oferi publicului posibilitatea de a-și exprima opțiunea și a vota după validarea 

înscrierilor, lucrările vor fi postate atât pe pagina de internet proprie www.tirgumures.ro cât și pe 

pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, într-un format unitar. Votul publicului 

se va desfășura în perioada de jurizare și va putea fi exercitat printr-un sistem de vot ce va fi pus la 

dispoziția cetățenilor pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Târgu Mureș. La 

sfârșitul perioadei de jurizare votul publicului va fi calculat ca procent din totalul de voturi 

exprimate online pentru fiecare lucrare în parte, procentul obținut reprezentând numărul de puncte 

pentru votul publicului. (ex. 34% voturi pentru lucrarea x reprezintă 34 puncte pentru lucrarea x). 

Art.23 Organizatorul va acorda în cadrul concursului câte un premiu, primilor 3 clasați pentru 

fiecare etapă a concursului, denumit în continuare "Premiul". 

Art.24 Premiile acordate câştigătorilor concursului de către Municipiul Târgu Mureş constau în 

acordarea de unelte/echipamente de grădinărit până în limita cuantumului valoric după cum 

urmează: 

 locul I -    1500 lei, 

 locul II - 1000 lei, 

 locul III -  500 lei. 

Art.25 Câştigătorii vor fi anunţați printr-un anunţ public postat pe pagina de 

internet www.tirgumures.ro rubrica special destinată, pe pagina de Facebook a Primăriei 

municipiului Târgu Mureș, dar și prin poştă electronică, la adresa de e-mail de pe care s-a 

înregistrat în concurs. 

Art.26 Câştigătorii au obligaţia să respecte întocmai prezentul Regulament, cât și procedura 

stabilită de organizator pentru acordarea şi înmânarea premiului şi să se prezinte în vederea 

acordării şi înmânării acestuia, în termenul şi la adresa indicată de către organizator. 

Art.27  (1) Premiul va fi acordat direct câștigătorului- asociaţiei de proprietari sau persoanei 

împuternicite de aceasta, numai după  semnarea documentelor aferente acordării şi înmânării 

premiului. 

              (2) În cazul în care câștigătorul refuză să semneze toate documentele aferente acordării şi 

înmânării premiului, organizatorul are dreptul să nu mai acorde premiul participantului câștigător 

care nu respectă această obligație. 

             (3) În condiţiile prevăzute la alin (2), organizatorul este exonerat de orice răspundere 

privind acordarea premiului. 

  
CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE 

  
Art.28 Fiecare participant este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca, prin 

înscrierea la concurs, datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la 

dispoziţia/transmise organizatorului, care are direct legătură cu concursul şi/sau cu premiul, să fie 

incluse în baza de date a organizatorului şi utilizate în conformitate cu Regulamentul concursului, 

în vederea realizării scopului pentru care s-a organizat concursul. 

 



 

 

Art.29 Organizatorul se obligă să respecte participanților la acest concurs toate drepturile prevăzute 

de lege. 

Art.30 Pentru orice demers care are legătură directă cu concursul, participanții se vor adresa 

organizatorului printr-o cerere scrisă, care va conţine datele de identificare, datată şi semnată, pe 

care o vor depune la Registratura Municipiului Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.3, Târgu Mureș sau 

pe adresa de mail a Municipiului Târgu Mureș primarie@tirgumures.ro,  

Art.31 Numele/denumirile câştigătorilor vor fi făcute publice. 

Art.32 Orice informaţii în legătură cu concursul pot fi solicitate printr-o cerere scrisă, formulată în 

condiţiile legii, care va fi depusă la Registratura Municipiului Târgu Mureș. 

  

  

mailto:primarie@tirgumures.ro

