
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  86 

din  22 martie 2018 

 

privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate, situate în  

Tîrgu  Mureş, str. Plutelor nr. 2 -  Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” 

      

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

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 316 din 22.02.2018, prezentată de Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” privind facilităţile contractuale pentru terenurile 

aflate în concesiune respectiv închiriate situate în Tîrgu  Mureş, str. Plutelor nr. 2 -  Complexul de 

Agrement şi Sport „Mureşul”, 

  În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2) lit. „b” şi lit. „c”, alin. (4) lit. „c”, 

alin 5, lit.”b” şi art.45 alin.(3), 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 reducerea cu 20%  a obligaţiilor contractuale pe anul 2018, 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 integrale până la 

data de 10.04.2018 a tuturor obligaţiilor contractuale faţă de Municipiul Tîrgu Mureş. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia administrare impozite si taxe locale, Direcţia 

Economică – Biroul  de concesiuni, închirieri, vânzări,  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.  

          
                                             

                                                                                               Președinte de ședință, 
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