
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. 1 

din 10 ianuarie 2022 
 

 privind modificarea art. 8 din HCL 311 din 30.09.2021 privind reorganizarea Serviciului public 

Administrația Grădinii Zoologice și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești din cadrul 

Municipiului Târgu Mureș și înființarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a 

Platoului Cornești – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, 

aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții 

 

   Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă de îndată, 

Având în vedere:   
a) Referatul de aprobare nr. 94.930/1.245/31.12.2021 al Serviciul public Administrația Grădinii 

Zoologice inițiat de Primar prin Serviciul public Administrația Grădinii Zoologice din cadrul Municipiului 

Târgu Mureș privind modificarea art. 8 din HCL 311 din 30.09.2021 privind reorganizarea Serviciului 

public Administrația Grădinii Zoologice și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești din cadrul 

Municipiului Târgu Mureș și înființarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului 

Cornești – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local 

Municipal Târgu Mureș, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a 

numărului de personal și a statului de funcții, 

b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate: Direcţia economică, Direcţia juridică. 

În conformitate cu prevederile : 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, 

 art.3 alin.1 lit. m, art.7 , art.10 alin. 1 lit. a si art.11 alin. 2 lit. b ale Ordonanței nr. 71/2002 din 29 

august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, 

 Legea nr. 191/2002 - Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice; 

 Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

 Legea  nr. 205/2004  privind protecția animalelor, republicată; 

 Ordin  nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, 

 art. 129 alin. 1 și 2 lit. a și b, alin. 3 lit. c, alin. 14, art. 130 alin. 1- 3, art.139, art. 196 alin. 1 lit. a, şi 

ale art. 243, alin. (1), lit. „a” , art. 538-543, art. 549-562 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

  art. 8 alin. (1), art.22 alin.3-4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e :  

Art. I. Se aprobă modificarea articolului 8 din HCL 311/30.09.2021 privind reorganizarea 

Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești 

din cadrul Municipiului Târgu Mureș și înființarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice 

și a Platoului Cornești – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, 

aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții, care va avea următorul 

cuprins: 

 

 



 

 

 

 „Directorul va fi ordonator terțiar de credite, iar sursele de finanțare ale Serviciului Public 

Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești se realizează integral din bugetul local – sursa 

A și /sau integral din venituri proprii – activitati economice  - sursa E.” 

 

Art. II. Restul prevederilor din Hotărârea de Consiliu Local numărul 311 din 30 septembrie 

2021 raman neschimbate. 

 

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

Executivul Muncipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Grădinii Zoologice și a 

Platoului Cornești  și Direcția Economică. 

 

Art. IV. 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. V. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Primarului municipiului Târgu Mureș, 

 Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești, 

 Direcției economice. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”) 

 


