
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 66 

din 23 februarie  2017 

privind aprobarea tarifului de închiriere către cluburi şi asociaţii sportive a sălilor de 

sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

Municipiul Tîrgu Mureş 

 

 

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

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 7.796 din 

10.02.2017,  prezentată de Direcţia Şcoli, privind aprobarea  tarifului de închiriere către 

cluburi şi asociaţii sportive a sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş,   

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale şi dispoziţiile 

art. 43 din OMEN nr. 5568/2011, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi 2, lit. „c”, art. 45, alin 3 şi art. 115, alin.1, lit. 

„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

   

 Art. 1. Se aprobă tariful de închiriere către cluburi şi asociaţii sportive a sălilor de 

sport aflate în administrarea unităților preuniversitare de stat din Municipiul Tîrgu Mureş 

valabil până la data de 31.08.2017.    

 Cuantumul chiriei pe oră,  nu va depăşii jumătate din cuantumul utilităților precizate în 

Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Cuantumul chiriei precizate la alineatul 2 se va stabili de către Consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, prin  hotărâre, prin aplicarea 

unui procent  cuprins între 30% şi 50% din cuantumul utilităţilor. 

 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Şcoli.  

 

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

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 

  Contrasemnează                dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

 jrs. Szoverfi Vasile 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA              Anexa 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TG. MUREŞ 

 

 

 

 

 

TARIFELE DE BAZĂ 

pe oră, la utilităţile pentru salile de sport aflate în administrarea unităţilor de 

învăţământ şi proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş 
 

 

 

 

 

          Lei/ora 

Nr. 

Ctr 
Tipuri de spaţii şi activitatea 

desfăşurată 

ZONA DE AMPLASARE 

Ultracentrală        I        II      III 

1 Săli de sport (tarif/oră ) 

a) Mici 

b) Mari 

 

    27,05 

    54,10 

 

  27,05 

  54,10 

 

  27,05 

  54,10 

 

  27,05 

  54,10 

 
 
 
 

 


