
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  340  

 

din  29 noiembrie 2018 

 
privind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care 

solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a 

Municipiului Tîrgu Mureș, a unor bunuri imobile  
 

 Văzând Expunerea de motive nr. 60943 din 17.10.2018, iniţiată de către Direcţia 

impozite și taxe locale, privind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea 

cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea 

publică a Municipiului Tîrgu Mureș, a unor bunuri imobile; 

 Având în vedere prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin.1 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind 

Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36, alin. 2  lit. “c”, art. 45 alin.3 şi art. 115 alin. 1 lit b din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

  

Art.1. (1).Se aprobă constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor 

debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică 

a Municipiului Tîrgu Mureș a unor bunuri imobile, în următoarea componenţă: 

1.Preşedinte: Primarul Municipiului Tîrgu Mureș; 

2.Membru:    Kovács  Lajos –Alpár, Consilier local; 

3.Membru:    Moldovan Călin, Consilier local; 

4.Membru:    Dumitru Pavel, Consilier local; 

5.Membru:    Directorul executiv al Direcției economice; 

6.Membru:  Directorul executiv al Direcției juridice, contencios administrativ și 

administrație publică locală; 

7.Membru:     Directorul executiv al Serviciului public Administrația domeniului 

public; 

   Membru supleant: Viceprimarul Municipiului Tîrgu Mureș care coordonează 

activitatea Direcției de impozite și taxe; 

Membru supleant:   Papuc Segiu Vasile, Consilier local; 

Membru supleant: Directorul executiv adjunct al Direcției economice; 

Membru supleant: Șef serviciu  - Serviciul juridic contencios administrativ; 

Membru supleant: Directorul executiv adjunct al Serviciului public Administrația 

domeniului public; 

(2)Activitatea de secretariat a Comisiei va fi asigurată de un secretar - 

Directorul executiv adjunct al Direcției impozite și taxe locale. 



Art.2. Se aprobă Procedura de analiză şi soluţionare a cererii de stingere a 

creanţelor fiscale prin dare în plată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Comisia se organizează şi va funcţiona potrivit dispoziţiilor procedurii din 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor 

creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș a unor 

bunuri imobile şi Executivul Municipiului Tîrgu Mureş  prin  Direcţia impozite și taxe 

locale. 

Art. 4.  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 

                                                                                 Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

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

                      Cătană Dianora Monica 
 


