
 

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. 3 

din 10 ianuarie 2022 
 

 

privind completarea articolului 3 al H.C.L.M. nr. 405 din 21 decembrie 2021 privind 

atribuirea, prin gestiune directă, a parcărilor publice cu plată din Municipiul Târgu 

Mureș către Serviciul Public Administrația Domeniului Public 

 

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

Având în vedere:  

 Referatul de aprobare nr. 372/37/04.01.2022 iniţiat de Primar prin Serviciul Public 

Administrația Domeniului Public privind abrogarea articolului 3 al H.C.L.M. nr. 405 

din 21 decembrie 2021 privind atribuirea, prin gestiune directă, a parcărilor publice cu 

plată din Municipiul Târgu Mureș către Serviciul Public Administrația Domeniului 

Public; 

 Raportul de specialitate nr. 1.517/10.01.2022 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

În conformitate cu prevederile : 

 Art. 5, pct. 2, lit. j), art. 7, alin. (1), art. 10, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 11, alin. (1) și 

alin. (2), lit. a), respectiv art. 28, lit. j) al Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, cu modificările și completările ulterioare. 

 H.G. nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195 

din 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată.  

 Art. 7, alin. (13) al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, 

 

În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „d” și alin. (7), lit. „s”, art.196, alin.(1), lit. 

„a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”, precum și art. 590 - 591  din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 



H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. I.  Se completează articolul 3 al H.C.L.M. nr. 405 din 21 decembrie 2021 

privind atribuirea, prin gestiune directă, a parcărilor publice cu plată din Municipiul Târgu 

Mureș către Serviciul Public Administrația Domeniului Public, care va avea următorul 

conţinut: 

„Începând cu data intrării în vigoare a noului Regulament, în condiţiile art. 1 şi 

2^¹ îşi încetează aplicabilitatea: H.C.L. 93/28.03.2019- privind gestionarea directă a 

parcărilor din municipiul Târgu Mureș,de către S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L., 

H.C.L. 46/15 februarie 2018- privind completarea Hotărârii Consiliului Local Târgu Mureş 

nr. 156 din 04.05.2017 referitoare la stabilirea modalităţii de delegare a Serviciului public 

de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Târgu Mureş şi abrogarea 

art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Târgu Mureş nr. 68/2017, H.C.L. 243/30 august 2018- 

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de 

Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de 

Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Târgu Mureş, H.C.L. 145/ 30 iulie 

2020- privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L. nr. 

231 din 27 iulie 2017 și modificat prin H.C.L. nr.243/2018, H.C.L. 271/26.08.2021 privind 

modificarea hotărârii nr. 249/29.07.2021 privind încheierea Contractului de Concesiune a 

parcărilor publice cu plată din Municipiul Târgu Mureș”. 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L.M. nr. 405 din 21 decembrie 2021 rămân 

neschimbate.  

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

Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public. 

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:  

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Parcări, Garaje și Ridicări Mașini, 

- S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. 

 

 

                                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

                                           Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 1 voturi „abținere”) 

https://www.piete-tgmures.ro/files/uploads/Parcari/HCL_46.pdf
https://www.piete-tgmures.ro/files/uploads/Parcari/HCL_243.pdf
https://www.piete-tgmures.ro/files/uploads/Parcari/HCL_145_2020.pdf

