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R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                

H O T Ă R Â R E A  nr. 53 

din   23 februarie  2017 

 
privind aprobarea modificării criteriului XII din anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu 

local municipal nr. 28 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor 

prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2017 

precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora 

 

 

 

            Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Văzând Expunerea de motive nr. 6341/543 din 03.02.2017 iniţiată de Administraţia 

domeniului public, privind aprobarea modificării notei criteriului XII din anexa nr. 1 a 

Hotărârii de Consiliu Local nr. 28 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea contravalorii 

serviciilor prestate pentru anul 2017, administrate prin Serviciul public – Administraţia 

domeniului public, 

 Având în vedere prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi în 

conformitate cu art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit b. din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

        Art. 1 Se aprobă modificarea notei criteriului XII din anexa nr. 1 a Hotărârii de 

Consiliu local municipal  nr. 28 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea contravalorii 

serviciilor prestate pe anul 2017 administrate prin Serviciul public – Administraţia domeniului 

public, după cum urmează:  

Notă: Asociațiile de proprietari au obligaţia de a  achita 90% din tariful cu ”parcări 

acoperite autorizate şi/sau acceptate” şi “parcări acoperite edificate de municipiu”, pentru 

toţi beneficiarii pe care îi reprezintă. Diferenţa de 10% din tarif cu ”parcări acoperite 

autorizate şi/sau acceptate” şi “parcări acoperite edificate de municipiu” rămân asociaţiilor 

de proprietari şi se vor folosi exclusiv pentru reparaţiile şi întreţinerea parcărilor acoperite. 

  Asociațiile de proprietari au obligaţia ca la finele anului să facă dovada folosirii 

sumelor încasate (celor10% din tarif). 

 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică, Compartimentul Arhitect Şef, 

Direcţia Poliţia Locală şi Serviciul public- Administraţia Domeniului Public. 
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  Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 34/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art.3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

 

 

                                                                                                      Preşedinte de şedinţă, 

                                                                   dr. Benedek Theodora Mariana  Nicoleta 

 

       Contrasemnează, 

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş     

      jrs. Szövérfi Vasile 

 
 


