
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 236   

din  30 august  2018 

 

privind aprobarea modificării și completării criteriului VII din anexa nr. 1 și aprobarea 

completării cu litera Y a anexei nr. 2 a Hotărârii de Consiliu Local nr. 307 din 23 noiembrie 

2017  privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public – 

Administraţia domeniului public, pentru anul 2017 precum şi instituirea unor contravenţii şi 

sancţiuni aplicabile acestora 

 

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

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 

41971/5096/2018 privind aprobarea modificării și completării criteriului VII din anexa nr. 1 și 

aprobarea completării cu litera Y a anexei nr. 2 a Hotărârii de Consiliu Local nr. 307 din 23 

noiembrie 2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2018, 

administrate prin Serviciul public – Administraţia domeniului public, 

 Având în vedere prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi în 

conformitate cu art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit b. din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea criteriului VII din anexa nr. 1 a Hotărârii de 

Consiliu Local nr. 307 din 23 noiembrie 2017  privind aprobarea contravalorii serviciilor 

prestate pe anul 2017 administrate prin Serviciul public – Administraţia domeniului public, 

după cum urmează:  

 

VII Taxă privind strângerea de semnături pe domeniul public şi privat 

al municipiului, doar în scopul unor acţiuni cu caracter electoral 

sau inițiativă legislativă,  pentru o perioadă de maxim 5 zile. 

15 lei/amplasament( 3x3 

mp)/zi  

 

NOTĂ: Taxa privind strângerea de semnături pe domeniul public şi privat al municipiului se 

achită anticipat, înaintea eliberării avizului. Avizul eliberat nu se poate prelungi și se eliberează  

un aviz/lună. 

Strângerea de semnături pe domeniul public şi privat al municipiului se autorizează doar 

pe amplasamente fixe iar mobilierul urban destinat strângerii de semnături este: pavilion 

expoziţional / cort ( 3x3 ) m, culoare alba, fără inscripții (nu se acceptă improvizaţii) . 

 

Art. 2 Se aprobă completarea cu litera Y a anexa nr. 2 a Hotărârii de Consiliu Local nr. 307 

din 23 noiembrie 2017  privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pe anul 2017 

administrate prin Serviciul public – Administraţia domeniului public, după cum urmează:  

Y 

Amendă pentru ocuparea ilegala a domeniului public și/sau privat al 

municipiului cu: strângere de semnături, strângere de fonduri ... etc, fără 

deţinerea avizului ADP. 

cuprinsă între 1.500 lei - 

2.500 lei 

 

 

 

 

 



 

Art.  3 Prevederile prezentei hotărâri  intră în vigoare de la data de  1 octombrie 2018. 

 

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

Primarul municipiului Tg. Mureş – dr. Dorin Florea şi Executivul Consiliului local municipal 

prin Direcţia Economică, Compartimentul Arhitect Şef, Direcţia Poliţia Locală şi Serviciul 

public - Administraţia Domeniului Public. 

Art. 5 În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 34/2004, 

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 

 


