
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. 23 

din  27  ianuarie 2022 

privind îndreptarea erorilor  materiale din Anexa  Hotărârii Consiliului local municipal 

nr.1 din data de 30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de publicitate al 

Municipiului Târgu Mureş , respectiv din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 375 

din data de 25 .11.2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 

1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al  

Municipiului Târgu Mureş 

 

 

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

 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 3122 din data de 14.01.2022 iniţiat de domnul consilier local 

al Municipiului Târgu Mureş dl. Iszlai Tamás, privind îndreptarea erorilor  materiale din Anexa 

Hotărârii Consiliului local municipal nr.1 din data de 30.01.2014 privind aprobarea 

Regulamentului de publicitate al Municipiului Târgu Mureş, respectiv din Hotărârea Consiliului 

local municipal nr. 375 din data de 25.11.2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului local nr. 1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al 

Municipiului Târgu Mureş. 

Hotărârea Consiliului local municipal nr.1 din data de 30.01.2014 privind aprobarea 

Regulamentului de publicitate al Municipiului Târgu Mureş. 

Hotărârea Consiliului local municipal nr. 375 din data de 25.11.2021 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1/2014 privind aprobarea 

Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş. 

Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație 

Publică Locală înregistrat sub nr. 3.903/18.01.2022, 

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

Ținând cont de prevederile din: 
- art. 2, alin. (2) şi art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

-  prevederile art. 25, alin(1), art.26 şi art.56 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul,  

- art.15 şi art. 18 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor 

de publicitate,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, 

alin. (1), lit. „a”  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 aprobă îndreptarea erorilor  materiale  din Hotărârea Consiliului local 

municipal nr.1 din data de 30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de publicitate al 

Municipiului Târgu Mureş, respectiv din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 375 din data 

de 25.11.2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1/2014 privind 

aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş, astfel:  

http://www.autorizatii-firme-luminoase.ro/legea-nr-1852013-privind-amplasarea-si-autorizarea-mijloacelor-de-publicitate/
http://www.autorizatii-firme-luminoase.ro/legea-nr-1852013-privind-amplasarea-si-autorizarea-mijloacelor-de-publicitate/


 

1. Art. 24 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local municipal nr.1 din data de 

30.01.2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

„Art. 24. Mijloace de publicitate temporare / pe durată scurtă care se amplasează doar 

în baza avizului dat de Administraţia Domeniului Public 

 

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate stabilite la alin. (2) din Art. 22 se 

realizează pe baza avizului obţinut de la Administraţia Domeniului Public, pe baza de: cerere; 

documentaţie tehnică; dovada titlului asupra imobilului/ imobilelor afectat/e, dacă e cazul; 

dovada achitării taxelor conform prevederilor legale în vigoare.” 

 

2. Art. I pct. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 375 din data de 

25.11.2021, se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

„ Articolul 19  alineatul (3) se completează cu litera nouă, litera k)  şi va avea următorul 

cuprins: amplasarea mijloacelor publicitare de tip casetă pe fațadele imobilelor”. 

 

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

Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef, Serviciul Public Administraţia Domeniului 

Public, Direcţia Tehnică,  Direcţia Poliţia Locală şi Direcţia impozite şi taxe locale. 

 

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

- Direcţiei Arhitect şef, 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public, 

- Direcţiei Tehnice, 

- Direcţiei Poliţia Locală, 

- Direcţiei impozite şi taxe locale, 

- Domnului consilier local municipal  Iszlai Tamás. 

  

                                                                                                            Preşedinte de şedinţă, 

                                                  Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  22  voturi  „pentru”)  

 


