
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                                                

                                                                      

H O T Ă R Â R E A   nr. 34 

  din 26 ianuarie 2017 
 

privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de 

pe str. Cisnădiei nr. 13 din Municipiul Tîrgu Mureş afectate de deflagraţia din data de             

13 decembrie 2014 

 
 

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

 
Văzând Expunerea de motive nr.  64.503  din 06.12.2016   prezentată de dl. Peti Andrei, consilier 

local, referitoare la  unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de 

pe str. Cisnădiei nr.13 din Municipiul Tîrgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014; 

Având în vedere Rapoartele de specialitate al Direcției economice – Serviciul de stabilire, 

încasare impozite și taxe persoane fizice nr. 64.704 din 07.12.2016 precum și al Serviciului Juridic, 

Logistic și Asociații de Proprietari nr. 31/19/2.870/19.01.2017, 

În baza prevederilor art.  nr. 3 lit. „f” şi „k”, art. 18, art. 27, art. 59 din Legea nr. 481/2004 – 

privind protecţia civilă; 

Văzând prevederile art. 453 alin.1 lit. b) și art. 455 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

Luând în considerare Procesul Verbal nr. 100891 din 13 decembrie 2014 întocmit de Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean Mureş, şi petiţiile nr. 59.701/09.11.2016, nr. 59.702/09.11.2016, nr. 

53.740/12.10.2016, 60.387/11.11.2016, nr. 61.130/15.11.2016, nr. 63.430/28.11.2016  formulate de către 

proprietarii apartamentelor afectate; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „e”, alin. 9, art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 

Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică locală republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
            Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pentru clădire pentru anul 2017, a proprietarilor 

de apartamente afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014 de pe str. Cisnădiei nr. 13,  a căror 

apartamente nu se mai încadrează în definiţia prevăzută la art.453 alin.1 lit. b) și art. 455 alin. 1 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  Scutirea de impozit se va acorda după prezentarea unui acte 

administrativ în care este prevăzut starea nelocuibilă a acestor apartamente. În cazul în care, starea acestor 

apartamente rămâne neschimbată şi în anii următori, acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădire, 

va fi supusă din nou dezbaterii Consiliul local în  urma solicitărilor depuse de către proprietarii acestor  

apartamente până la sfârşitul anului. 

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului 

Tîrgu Mureş prin Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia de şcoli – Serviciul juridic, logistic, 

licitaţii, asociaţii de proprietari.   

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

privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 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. Andrei Mureşan   


