
 

 

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. 44 

din 25 februarie 2021 

 
privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114  

administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L. 

 

 

 

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

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 98 din 04.01.2021, iniţiat de Primar prin Direcţia 

activități social - culturale, patrimoniale și comerciale, privind avizarea Regulamentului pentru 

funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS 

S.R.L.,  

Având în vedere: 

a) Raportul de specialitate nr.2579/239/13.01.2021 al Serviciului siguranţa circulaţiei, 

transport rutier şi transport local din cadrul Serviciului public Administraţia domeniului public; 

b) Raportul de specialitate nr.741/06.01.2021 al Serviciului juridic, contencios 

administrativ din cadrul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală; 

c) Raportul de specialitate nr.65/06.01.2021 al Direcţiei Arhitect şef;  

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

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul Consiliului local. 

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), art.24-25, art.32, alin.(1) şi art.36 din 

Hotărârea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 

unele zone publice, ale art.80-81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, şi ale art.7, alin. (1) şi (2) din Legea nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

             În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit. „d“, şi alin.(14), al art.136, alin.(1), al art.139, 

alin.(1), al art.196, alin.(1), lit. „a“, al art.197 alin.(4) şi al art.198 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 avizează Regulamentul pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114  

administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Operatorul economic S.C. MONDO TRANS S.R.L. răspunde de îndeplinirea 

cerinţelor de dotare a pieţei şi asigură buna funcţionare a acesteia, cu respectarea condiţiilor 

prevăzute în legislaţia specifică. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul autorizări activităţi economice din cadrul 

Direcţiei activităţi social-culturale, patrimoniale şi comerciale. 

 



 

 

Art.4.  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.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului autorizări activităţi economice din cadrul Direcţiei activități social - culturale, 

patrimoniale și comerciale; 

-S.C. MONDO TRANS S.R.L., cu sediul social în Târgu Mureş, Str. Călăraşilor nr.105. 

 

 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


