
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. 51 

din 24 februarie 2022 

 
privind aprobarea demarării activităților finanțate de la bugetul local  

pentru planul de monitorizare postremediere a sitului remediat Iaz Batal 30 ha Târgu 

Mureș, și efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru identificarea destinației de tip 

energie verde 

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

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Internaţională, Resurse 

Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională nr. 

11.736/15.02.2022 privind propunerea de aprobare a demarării activităților finanțate de la 

bugetul local pentru planul de monitorizare postremediere a sitului remediat Iaz Batal 30 ha 

Târgu Mureș, și efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru identificarea destinației de tip 

energie verde, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial 

contaminate şi a celor contaminate,  

Ţinând seama de prevederile Ordinului nr. 267/346/2021 privind aprobarea Metodologiei 

de remediere a siturilor contaminate, 

Luând în considerare şi prevederile din HCL nr. 428/16.12.2010, HCL nr. 20/08.02.2011, 

HCL nr. 21/08.02.2011, HCL nr. 22/08.02.2011, HCL nr. 259/30.06.2011, HCL nr. 

260/30.06.2011, HCL nr. 261/30.06.2011, HCL nr. 301/28.07.2011, HCL nr. 426/22.12.2011, 

HCL nr. 427/22.12.2011, HCL nr. 428/22.12.2011, HCL nr. 28/23.02.2012, HCL nr. 

372/19.12.2019, HCL nr. 159/30.07.2020, HCL nr. 210/26.11.2020, 

Luând act de Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal 

Târgu Mureș, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (4), lit. „d”, şi „g”, art. 139 alin. (1) şi art. 

136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. Se aprobă demararea activităților finanțate de la bugetul local pentru planul de 

monitorizare postremediere a sitului remediat Iaz Batal 30 ha Târgu Mureș. 

Art. 2. Se aprobă efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru identificarea destinaţiei de 

tip energie verde, a terenului în suprafaţă de 30,48 ha, constând din iazul batal situat în 

municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 300, identificat în CF 661/I Mureşeni, nr top 

291/1. 

 

Art. 3. Se aprobă ca toate cheltuielile care derivă din întreţinerea zonei (terenului),  

precum şi obligaţiile dispuse de  Administraţia Bazinală de Ape Mureş şi Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Mureş să fie suportate de la bugetul local.  

 

Art. 4. Se aprobă administrarea suprafeței de 30 ha a Iazului Batal, respectiv 

monitorizarea adecvată postînchidere, minim 30 de ani, a comportării la tasare și nivelul 

depozitului, precum și monitorizarea apei (conform avizelor și acordurilor în vigoare), de către 

Administrația Domeniului Public. 

 

 

 



Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Proiecte cu finanțare Internațională, 

Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Juridică, Contencios Administrativ 

și Administrație Publică Locală. 

 

Art. 6.  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. 7.  Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Primarului Municipiului Târgu Mureș; 

 - Instituției Prefectului Județul Mureș; 

 - Direcției Proiecte cu finanțare Internațională; 

 - Serviciului Public Administraţia Domeniului Public; 

 - Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală. 

            

 

 

 

 

                           

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”) 

 

 

 

 

 

 


