
     
                 

ROMÂNIA        

JUDEŢUL MUREŞ   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                       

                                          
 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 61 

din  24  februarie  2022          

pentru completarea H.C.L.M. nr. 320 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea bugetului și a 

transferului patrimoniului necesar începerii activității Serviciului public Ecologie, Peisagistică 

și Salubrizare urbană 

 

 

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

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 10790/1133/10.02.2022 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin 

Serviciul Public Administrația Domeniului Public, pentru completarea H.C.L.M. nr. 320 din 15 

octombrie 2021 privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii 

activității Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare urbană; 

 Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 643/11263/2022; 

 Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică 

Locală nr. 11711/2022; 

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 5, pct. 1, lit. b), art 7, alin. (1) și (2) și art. 28, lit. f) ale Ordonanței nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local; 

 Art. 5 și 7 al H.C.L.M. nr. 118/2021 privind înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și 

Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrației 

Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.C.L.M. nr. 320/2021 privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii 

activității Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare urbană, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. a), c) și d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. b), alin. 

(7), lit. s), art. 139, alin. (3), lit. g) art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a”, 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. I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 320 din 

15 octombrie 2021 privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii 

activității Serviciului public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare urbană după cum urmează. 

 

1. La Anexa nr. 3, lista mijloacelor fixe se completează cu activele cuprinse în Anexa I la prezenta 

hotărâre.  

 

 



 

2. La Anexa nr. 4, lista contractelor preluate de către Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și 

Salubrizare Urbană se completează cu contractele în derulare ale Formației de Gestionare a Câinilor 

Fără Stăpân și Ecarisaj, conform Anexei II la prezenta hotărâre. 

 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Patrimoniul necesar începerii activității și care se predă Serviciului Public Ecologie, 

Peisagistică și Salubrizare Urbană este precizat în Anexa nr. III, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Predarea patrimoniului se va face pe bază de proces verbal de predare – primire.  

(3) Se aprobă darea în administrare a bunurilor din domeniul public, respectiv construcții – clădire 

dispensar veterinar padoc câini cu nr. de inventar 1975, având o valoare de 308.400,25, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană va prelua contractele și 

protocoalele încheiate de către Municipiul Târgu Mureș, derulate prin Administrația Serelor și 

Parcurilor Verzi și Administrația Domeniului Public, aferente structurilor care se transferă la noul 

serviciu, precizate în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Predarea se va face pe bază de proces verbal de predare primire.  

(3) Se aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor din patrimoniul privat al Municipiului Târgu 

Mureș conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

a) mijloace fixe în valoare de 119.156,32 lei; 

b) obiecte de inventar în valoare de 5.987,82 lei; 

c) obiecte de inventar (ADP) în valoare de 9.226,70 lei; 

d) materiale în valoare de 71.547,80 lei.” 

 

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

Municipiului Târgu Mureş, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția 

Economică și Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană. 

 

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

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public; 

- Direcției Economice; 

- Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană. 

 

 

                                                                                                                     Preşedinte de şedinţă 

                                                   Kelemen Atilla-Márton 

 

                                Contrasemnează    

    Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  20  voturi  „pentru” şi  1 vot  „abţinere”) 


