
 
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 109 

 

din 26 aprilie 2018 

 

 

privind  aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi 

Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2019 

 

 

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

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 470 din 12.03.2018 prezentată de Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport “Mureşul”, privind contravaloarea serviciilor prestate de 

către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea 

Birău» pentru anul 2019, 

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. 

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 contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi 

Sport “Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscină “ing.Mircea Birău”, începând cu data de 

01.01.2019, conform anexelor 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă reducerea cu 20% a obligaţiilor contractuale, pe anul 2019, privind 

tarifele de închiriere şi concesiune pentru terenurile concesionate respectiv închiriate, situate în 

str. Plutelor nr. 2 – Complexul  de Agrement şi Sport „Mureşul”, cu condiţia achitării până la 

data de 10.04.2019 a tuturor obligaţiilor contractuale faţă de Municipiul Tîrgu Mureş. 

Art.3. Se aprobă accesul gratuit pe terenurile şi bazele sportive proprii, în Bazinul 

Acoperit Piscină “ing.Mircea Birău” şi în Bazinul olimpic acoperit cu balon presostatic, ale 

Municipiului Tîrgu Mureş pentru activităţile/competiţiile organizate de/sau în colaborare cu 

Municipiul Tîrgu Mureş, la solicitarea scrisă a organizaţiilor, fundaţiilor, cluburilor, şi a 

Federaţiilor de specialitate, pe bază de protocol de colaborare cu Municipiul Tîrgu Mureş. 

 



Art.4. Accesul clienţilor în complex la unităţile de cazare este gratuit pe baza voucher-

ului. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Administraţia Complexului de Agrement şi Sport 

“Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscină “ing.Mircea Birău” şi Direcţia administrarea impozitelor 

şi taxelor locale. 

Art.6. 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 Theodora Mariana Nicoleta    

 

 

 
                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


