
 ROMÂNIA                                                     

 JUDEŢUL MUREŞ                                                               PROIECT                          
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂREA NR. ..... 

din 28 martie 2013 
privind încuviinţarea amplasării de rastele pentru biciclete în faţa unui imobil aflat în 

domeniul public al judeţului Mureş 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.3951/21.03.2013 prezentată de Direcţia 

Economică, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adresa Fundaţiei 
Comunitare Mureş înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 3951/2013, 

În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin.(1) lit. c şi art. 97 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se încuviinţează amplasarea a două rastele pentru biciclete, în faţa 
imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, de către Fundaţia 

Comunitară Mureş, cu sediul în municipiul Tîrgu Mureş, str. Avram Iancu nr.37, jud. Mureş, 
având cod fiscal 29420428. 

(2) Amplasarea încuviinţată în condiţiile alin.(1) va respecta locul indicat în planul 

de situaţie cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, suprafaţa 
efectiv ocupată de cele două rastele neputând depăşi 5 mp. 

 Art.2.(1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru amplasarea 

mobilierului urban, menţionat la art.1. 
 (2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

beneficiarul fiind dator a obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, potrivit 

legii. 
         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Fundaţiei Comunitare 
Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

                                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                PREŞEDINTE                                   SECRETAR  
                Ciprian Dobre                        Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind încuviinţarea amplasării de rastele pentru biciclete în faţa unui imobil aflat în 

domeniul public al judeţului Mureş 
 

Imobilul - clădire S+P+3E şi teren în suprafaţă de 3209 mp (curte interioară şi 

parcare) situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, înscris în C.F nr. 96602/N 
Tîrgu Mureş, având nr. top. 753/2/4, 753/2/5,753/2/6, 753/2/7/1, 756/2/1, 757/2/1, 

824/1/1, 825/1, 826/a, 826,827,828/1 şi nr. cad. 4416, face parte din domeniul public al 
judeţului Mureş în baza Hotărârii nr. 880 din 20 august 2008. 

Fundaţia Comunitară Mureş, cu sediul în municipiul Tîrgu Mureş, str. Avram Iancu 

nr.37, jud. Mureş, cod de identificare fiscală 29420428, este persoană juridică română, 
neguvernamentală, non-profit, este apolitică şi acţionează în beneficiul public. 

Fundația Comunitară Mureș este o organizație locală care mobilizează resurse din 

comunitate și le canalizează către nevoi identificate în comunitate, contribuind la 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zonă geografică specifică (Tîrgu - Mureș și 
județul Mureș).  

Fundaţia ne face cunoscut că sunt foarte multe persoane care circulă în oraș cu 
bicicleta în ciuda condițiilor neprielnice. Parcarea bicicletelor de cele mai multe ori nu este 
posibilă, nefiind asigurate locuri special amenajate care să ofere condiții optime de 

siguranță. În plus, cu greu pot fi identificate elemente de mobilier urban care să se 
preteze unei astfel de utilizări. În Tîrgu Mureș bicicletele sunt uneori legate de copaci sau 
de garduri, în lipsa alternativelor.  

Pentru a putea parca bicicletele, în condiții optime și sigure, este nevoie de rastele 
în locurile publice din oraș. Rastelul oferă posibilitatea de prindere a cadrului și a roților 

pentru creșterea siguranței și flexibilitate. 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 3951/2013, Fundaţia 

Comunitară Mureş ne solicită acordul de montare a două bucăţi rastele pentru biciclete în 

municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, conform planului de situaţie. 
Toate lucrările pentru amplasarea rastelelor vor fi executate de către Fundaţia 

Comunitară Mureş, pe cheltuială proprie. 

 Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre anexat.  

 

 
             PREŞEDINTE       DIRECTOR EXECUTIV   
             Ciprian Dobre                   Bartha Iosif  

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan 



 

 

 



 

 

 


