
 

 

ROMÂNIA          

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ    

  

   

   

      

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  235 

 

  din  27 iulie 2017 
      

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu 

Mureş nr. 70  din 23 februarie 2017 referitoare la aprobarea contravalorii 

serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi 

Bazinul Acoperit Piscină « ing. Mircea Birău » pentru anul 2017 

 

      
 

Consiliul Local  Municipal  Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 1351 din 18.07.2017, prezentată de Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” privind completarea Anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 70  din 23 februarie 2017 referitoare la 

aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport 

« Mureşul » şi Bazinul Acoperit Piscină « ing. Mircea Birău » pentru anul 2017 

Conform prevederilor art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi în 

conformitate cu art.30, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create 

în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale aprobă tarife pentru prestarea unor 

servicii, 

În baza alineatului 2 al art. 30 din Legea nr.273/2006, cuantumul tarifelor se stabilesc 

anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 

pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de 

întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 

În vederea reglementării imediate a situaţiei și pentru a se putea pune serviciile 

propuse în aplicare  de îndată, având în vedere art.7 alin.13 din Legea 52/2003, se impune 

adoptarea de urgenţă a prezentului proiect de hotărâre, 

Conform prevederilor art.36, alin.4 lit.”c” şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 

Municipal Tîrgu Mureş nr. 70  din 23 februarie 2017 referitoare la aprobarea 

contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » 

şi Bazinul Acoperit Piscină « ing. Mircea Birău » pentru anul 2017, prin instituirea 

unor tarife de închiriere şi abonamente de intrare, astfel : 
 



I. Tarif închiriere şezlonguri, măsuţe şi umbrele :  
 

Nr. 

crt. 

Specificaţie şezlonguri şi măsuţe din plastic Tarif sezon estival 

2017 

1 Tarif  închiriere 1 şezlong plajă, lei/şezlong/zi 15,00 lei 

2 Tarif închiriere 1 şezlong + 1 măsuţă + 1 

umbrelă, lei/pachet/zi 

25,00 lei 

3 Tarif închiriere 1 măsuţă + 1 umbrelă, 

lei/pachet/zi 

10,00 lei 

4 Tarif închiriere 2 şezlonguri + 1 măsuţă + 1 

umbrelă, lei/pachet/zi 

30,00 lei 

 

II. Tarif de intrare pe bază de abonament : 
Nr. 

crt. 

Specificaţie Tarif sezon estival 

2017 

1 Tarif intrare pe bază de abonament lunar 

lei/abonament/lună 

 

 

1.1 - copii între 3 şi 14 ani 30,00 lei 

1.2 - adulţi 40,00 lei 

1.3 - familiar 4 membri – doi adulţi şi doi copii 

între 3 şi 14 ani 

80,00 lei 

2 Tarif intrare pe bază de abonament 

săptămânal  lei/abonament/săptămână 

 

2.1 - copii între 3 şi 14 ani 10,00 lei 

2.2 - adulţi 20,00 lei 

2.3 - familiar 4 membri – doi adulţi şi doi copii 

între 3 şi 14 ani 

25,00 lei 

 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 

încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică şi 

Administraţia Complexului de Agrement şi Sport « Mureşul ».   

  

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                 

                                                                                                                   jrs. Peti Andrei 

            Contrasemnează                                                                        

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş     

          jrs. Szövérfi Vasile 
 


