
 

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. 86 

din 31 martie 2022 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor 

verzi din Municipiul Târgu Mureș, în sensul modificării suprafeței imobilului din fișa având nr. 

identificator imobil 148 Piața Gării 

 

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

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 8607/881/03.02.2021  inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș 

prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 51 din 25 februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 

privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș, în sensul 

modificării suprafeței imobilului din fișa având nr. identificator imobil 148 Piața Gării, 

b) Raportul de specialitate nr.10088/09.02.2022 al Direcției juridice contencios administrativ și 

administrație publică locală, 

c) Raportul de specialitate nr.707/08.02.2022 ( 16.776/10.02.2022) al Direcției Arhitect șef, 

d) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 18, alin. (9) al Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată. 

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

(1), lit. „a”  art. 286 alin. (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e: 

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al 

spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș după cum urmează: 

          1. La Anexa hotărârii, Fișa Spațiului Verde aferentă amplasamentului situat în Piața 

Gării, identificator imobil 148, denumit ca spațiu verde Piața Gării cu   suprafața de 10541 mp, se 

modifică  conform CF 121160 Târgu Mureș  si se scoate suprafața de 2955  mp iar diferența va 

rămâne in fisa cu identificator imobil nr.148. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 rămân 

neschimbate. 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureş, 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 Serviciului Public Administraţia Domeniului Public 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” și 1 voturi „abținere”) 


