
                                                                                       

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ 

                                                                                                                              
 

H O T Ă R Â R E A   nr. 132 

din  29 aprilie 2022 
 

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe 

domeniul public al Municipiului Târgu Mureș 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 16264/1894/28.02.2022 inițiat de Primarul Municipiului 

Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public pentru aprobarea 

Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe domeniul public al 

Municipiului Târgu Mureș; 

 Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 17406/945/2022; 

 Raportul de specialitate al Direcției Activități Social - Culturale, Patrimoniale și 

Comerciale nr. 20915/2022; 

 Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și 

Administrație Publică Locală nr.180212/2022; 

 Raportul de specialitate al Direcției Fiscale Locale nr. 16264/2022 

 Raportul de specialitate al Direcției Poliţia locală nr. 2252/2022 

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureș; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 3, alin. (1), lit. f), art. 5, pct. 2, lit. j), art. 7, alin. (1) și (2), art. 28, lit. j) și art. 

39, alin. (2) – (5) ale Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 Art. 5, alin. (1), art. 6, pct. 10^1 și art. 73 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 144, alin. (2) și (3) și art. 160 – 161 din Hotărârea Guvernului nr. 1396/2006 

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 2, alin. (2) al Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. b), c) și e), alin. (4), lit. c), alin. (6), 

lit. a), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. c) și 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. 1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe 

domeniul public al Municipiului Târgu Mureș conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, 

Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, Direcția Poliția locală și Direcția 

fiscală locală Târgu Mureș. 

 

Art. 3. 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. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public, 

- Direcției Activități Social - Culturale, Patrimoniale și Comerciale, 

- Direcției Poliția locală. 

- Direcției fiscale locale Târgu Mureș. 

 

 

 

                                                                                                    Președinte de ședință, 

                                                                                                                 Papuc Sergiu Vasile  

 

 

                             Contrasemnează 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                          Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  19 voturi  „pentru” şi 2 voturi „abţinere”) 

 


