
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 299 

 

din  25 octombrie  2018 

privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, 

pentru  proprietarii unor  apartamente din blocurile din Piața Armatei nr. 30 și Aleea 

Covasna nr. 12, care au fost reabilitate termic”. 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

Văzând Expunerea de motive nr. B1/297/44705/26.07.2018 prezentată  prin Direcţia 

Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari, privind instituirea 

TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani , pentru  proprietarii unor  

apartamente din blocurile din Piața Armatei nr. 30 și Aleea Covasna nr. 12  , care au fost 

reabilitate termic”. 

•În baza prevederilor art. 14 din OUG nr. 63/2012, pentru modificarea şi completarea 

OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe ;  

•În baza prevederilor art. 486, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

•În temeiul art.36, alin (4), lit. c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

H o t ă r ă ş t e : 

 Art.1.Se aprobă procedura de recuperare a sumelor avansate de autoritatea 

administraţiei publice locale, prin taxa de reabilitare termică, cu plata anuală, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 Art.2.Se aprobă , instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă 

de 3 ani,  pentru  proprietarii unor  apartamente din blocurile din Piața Armatei nr. 30 și 

Aleea Covasna nr. 12, care au fost reabilitate termic”, conform Anexei nr. 2  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre ; 

 Art.3.Se aprobă eşalonarea recuperării sumelor avansate de către autoritatea 

administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 

proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, pe o perioadă de 3 ani (2019 – 2021) ;  

 Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu - Mureş, prin Direcţia Administrarea Impozitelor și Taxelor 

Locale – Serviciul de Stabilire, Impunere şi Încasare Impozite şi Taxe Persoane Fizice şi 

Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari . 



 Art.5.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   

 

                                                                       Magyary Előd - consilier local -   ___________  

                                                                       Makkai Grigore - consilier local - ___________  

                                                                           Matei Dumitru - consilier local -    ___________   

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 


