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H O T Ă R Â R E A   nr. 259 

  din 28 septembrie 2017 

 

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţilor şi 

susţinerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor 

pe clădiri şi teren datorate bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures 

 

 

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

 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 43761 din 09 august 2017 prezentată de 

consilierul local municipal Tîrgu Mureş,domnul Peti Andras privind aprobarea procedurii 

de acordare a unor scutiri de plata impozitelor pe clădiri şi teren, respectiv de aprobare a 

schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării 

economice a Municipiului Tîrgu Mureş, 

Luând în considerare faptul că obiectivul principal urmărit prin adoptarea schemei 

de ajutor de stat în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 315/2013, modificată prin 

H.C.L.M. nr. 59/2014, îl constituie dezvoltarea echilibrată şi durabilă a municipiului 

Tîrgu Mureş, prin susţinerea realizării de investiţii imobiliare şi a creării de noi locuri de 

muncă, 

Ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 

decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, şi al celorlalte reglementări comunitare în 

domeniu, 

Şi prevederile Ordonanţei de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat, precum si modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 

21/1996; respectiv de prevederile art.9 alin.2 din Legea nr. 346/2004,  

Având în vedere prevederile art. 456, alin. 2 lit. „l” si art. 464 alin. (2) lit. „k” din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având in vedere Avizul favorabil nr. 8576/13.07.2017 emis de către Consiliul 

Concurentei,      

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit. „a”, „d” şi „e”, 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 schema de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi 

susţinerea dezvoltării economice prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe 

cladiri si teren datorate bugetului local al Municipiului Tirgu Mures, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu Avizul emis de 

Consiliul Concurenţei, în temeiul art. 7 alin. (6) din O.U.G. nr. 77/2014, aprobată prin 

Legea nr. 20/2015. 

Art. 2 Prevederile prezentei hotărârii intră in vigoare începand cu data aprobării 

prezentei. Odată cu intrarea in vigoare a prezentei, prevederile HCL nr. 315/2013 privind 



aprobarea demarării procedurii de acordare a unor scutiri de plată a impozitelor şi a 

schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării 

economice a Municipiului Tîrgu Mureş, modificata prin HCL nr. 59/2014, isi încetează 

valabilitatea. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia economică – Serviciul stabilire, 

încasare taxe si impozite persoane juridice. 

Art. 4. 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 

                                                                           dr. Benedek Teodora Mariana Nicoleta 

 

 

       Contrasemnează   

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

     Director executiv D.J.C.A.A.P.L.            

Cătană Dianora-Monica 

 

 

 

 

 

 
 


