
 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 134 

 

din 26 aprilie 2018 

 

privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor de 

funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a 

autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru 

executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2019 

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr.23803 din 19.04.2018 inițiată de Direcţia Activităţi Social-Culturale 

şi Patrimoniale, privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor 

de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de 

alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi 

pentru anul 2019, 

Raportat la avizul comisiilor de specialitate şi propunerile acestora, 

Având în vedere prevederile art.475, alin.(3), (4) şi (5) şi ale art.484 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală şi ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

În temeiul art.36, alin.(2), art.45 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, pentru anul fiscal 2019, nivelul unor taxe pentru eliberarea, completarea şi 

modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de 

funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de 

transport în regim de taxi, cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modelul „Declaraţie în vederea aplicării vizei anuale pentru desfăşurarea 

activităţilor economice”, prevăzut în Anexa nr.2, şi modelul „Declaraţie în vederea aplicării vizei anuale 

pentru desfăşurarea activităţilor de transport în regim de taxi”, prevăzut în Anexa nr.3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre, şi care se vor completa şi depune odată cu solicitarea vizei anuale pentru 

avizele/autorizaţiile privind desfăşurarea de activităţi economice și de transport în regim de taxi. 

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

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale – Serviciul autorizări 

activităţi economice şi Direcţia administrarea impozitelor şi taxelor locale. 
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 conteciosului administrativ, 

prezenta Dispoziţie se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

                         
                 

                                                    Preşedinte de şedinţă, 

                                                                          dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 


