
 
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 112 

 

din 26 aprilie 2018 

 

privind  instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea “Zilele 

Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018 
 
 

 

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

 

 Văzând expunerea de motive nr. 90753/2018 prezentată de Serviciul Public de Utilităţi 

Municipale privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public pentru manifestarea 

“Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018 

 În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal 

 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art.45, alin. (2), lit.”c” 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 taxele de ocupare a domeniului public al municipiului Tîrgu Mureş 

pentru persoanele fizice şi juridice participante la manifestarea “Zilele Tîrgumureşene” şi alte 

manifestări din 2018, după cum urmează: 
1. Pentru activităţi de alimentaţie publică, inclusiv producători de bere sau vin care îşi montează 

corturi şi mobilier propriu şi îşi amenajează terase speciale 

- rulote/căsuţe/corturi – cu băuturi alcoolice, taxa = 30  lei/mp/zi 

- rulote/căsuţe/corturi  – fără băuturi alcoolice, aparate pentru popcorn şi vată de zahăr,  

taxa = 20 lei/mp/zi 

2. Pentru comercializarea de produse alimentare preambalate 

- taxa = 20 lei/mp/zi 

3. Pentru comercializarea de produse nealimentare (jucării, articole sportive, produse cosmetice, 

articole de menaj, casete audio-video, etc.) 

- taxa = 15 lei/mp/zi 

4. Pentru amplasare jocuri distractive 

- taxa = 2 lei/mp/zi 

5. Pentru amplasare panouri publicitare (banner) 

- taxa = 10 lei/mp/zi 

 Pentru suprafeţele taxate se vor lua în calcul terenul ocupat cu structura de bucătărie, 

utilaje frigorifice, dozatoare de bere şi puncte de vânzare cu tejghele. 

 Pentru agenţii economici care pun la dispoziţie corturi de suprafaţă mare, taxele se reduc 

cu 80%, sub condiţia că nu vor încasa nici o taxă de la comercianţii din incinta corturilor. 

   Art. 2. Se aprobă scutirea de la plata taxelor pentru creatorii populari, artizanii şi artiştii 

plastici, cât şi producătorilor cu produse tradiţionale (turtă dulce, miere ş.a.), care comercializează 

produsele proprii, respectiv pentru librării şi cei care comercializează cărţi,  pentru standurile 

oraşelor înfrăţite şi ale organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în scop caritabil. 

 

Art. 3. Pentru agenţii economici care participă la evenimentul „Zilele Târgumureşene”, se 

vor impune condiţii minime acceptabile, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  



 Art. 4. Desfăşurarea de activităţi comerciale şi de prestări servicii se face numai pe baza 

unei autorizaţii provizorii eliberate de Serviciul autorizări şi activităţi economice cu condiția  

achitării taxelor de ocupare a domeniului public, cu excepţia celor de la art.2. 

  

 Art. 5. Nerespectarea prevederilor de la art. 3 şi 4 constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 400 – 800 lei. Constatarea şi sancţionarea acestei contravenţii se va 

face de către Poliţia Locală. 

 

Art. 6. La manifestarea Zilelor Tîrgumureşene, în spaţiile special amenajate pentru aceste 

zile, se interzice comercializarea de ţigări, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru 

comercializarea unor asemenea produse 

 

Art. 7. Autoritatea publică executivă va urmări ca în cadrul Zilelor Tîrgumureşene să se 

respecte prevederile legale privind protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, cu aplicarea 

sancţiunilor legale, conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

 Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Serviciul Public de Utilităţi Municipale, Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale, 

Serviciul public Administraţia domeniului public şi Direcţia administrarea taxelor și impozitelor 

locale. 

 

Art. 9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


