
 

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 24 noiembrie 2016 

            

privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2017, percepute 

prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi 

 

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

  

Văzând Expunerea de motive nr. 1609 din 25.10.2016 a Primarului Municipiului Tîrgu 

Mureş, prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi privind reactualizarea taxelor 

speciale şi a amenzilor pe anul 2017, precum şi Raportul Direcţiei Poliţia Locală nr. 

12919/21.11.2016, 

Având în vedere Raportul de fundamentare al Direcţiei economice nr. 

16335/01.11.2016 şi Raportul de fundamentare al Direcţiei Poliția Locală nr. 

12919/21.11.2016 , 

 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 art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” şi 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 nivelul unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2017, percepute prin 

Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi,cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul public - Administraţia Serelor Parcurilor 

şi Zonelor Verzi și Direcţia Poliția Locală. 

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. 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă, 

                                    av. Papuc Sergiu Vasile 

   Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   



 

 

 

 

Anexa 1 

     
 

Taxe speciale  pentru anul 2017: 

 
1. Taxă pentru autorizarea de tăieri arbori: 

      41 lei/arbore 

2. Taxă pentru autorizarea de tăieri arbuşti: 

    17 lei/arbust 

3. Taxă pentru autorizarea desfiinţării  1 metru liniar de gard viu: 

    30 lei 

Amenzi: 
 

1. Amendă pentru neîntreţinerea zonei verzi aferentă blocurilor de locuinţe: 

cuprinsă între 112 – 300 lei pentru asociaţie 

 2. Amendă pentru neîntreţinerea zonei verzi din dreptul locuinţelor: 

     112 – 300 lei. 

 3. Amendă pentru neîntreţinerea zonei verzi din dreptul instituţiei   
330  - 450 lei. 

 4. Amendă pentru transformarea zonelor verzi din jurul blocurilor în grădini de 

zarzavat: 

     112 - 330 lei pentru utilizatorul grădinii sau asociaţiei 

care nu a desfiinţat grădina 

 

 

5. Amendă pentru tăierea arborilor, arbuştilor, pomilor fructiferi, viţei de vie, 

indiferent de proprietarul terenului, care nu au obţinut autorizaţie/aviz de tăiere arbori 

eliberate de Primaria Tg. Mureş: 

1100 - 1700 lei/arbore, pom fructifer, pentru persoana 

fizică/juridică ce execută tăierea fără autorizaţie/aviz;  

*Se percepe şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007modificată 

 

Amendă pentru degradarea arborilor şi arbuştilor prin tăieri neautorizate, nejustificate 

ori cu nerespectarea normelor tehnice de specialitate . 

300 lei pentru persoane fizice şi 1000 lei pentru  

persoane juridice.  

 

Amendă pentru tăierile necorespunzătoare, nejustificate care nu respectă  normele de 

specialitate şi/sau reprezintă  intervenţii majore, fără  ca acestea să  fie impuse de starea 

arborilor.   

    400 lei pentru persoane fizice şi 1000 lei pentru 

persoane juridice.   

 

*Se percepe şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007 modificată 

        

 6. Amendă pentru amenajare, reamenajare de zonă verde fără avizul Primăriei: 



     112 – 300 lei. 

7. Amendă pentru executarea de tăieri de arbori în timpul sezonului de vegetaţie: 

      112 lei pentru persoana ce execută tăierea 

                                                              230 lei pentru persoana care a dat dispoziţia 

(conducător unitate).    

8. Amendă pentru tăierile în coronament la arborii din zonele verzi din cadrul 

asociaţiilor de proprietari executate de către aceştia sau  locatari: 

      560 – 700 lei.  

9. Amendă pentru recoltarea florilor, seminţelor, fuctelor din parcuri scuaruri şi 

zone verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului: 

      112  - 300 lei. 

*Se percepe şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007 modificată 

 

 10. Amendă pentru distrugerea unui mp. de teren plantat cu flori şi alte plante 

ornamentale, sau însămânţat cu iarbă: 

      112  - 300 lei. 

*Se percepe şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007modificată 

 

11. Amendă pentru desfiinţarea neautorizată a unui ml. de gard viu: 

     560 – 700 lei. 

*Se percepe şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007modificată 

 

12. Amendă pentru distrugerea arborilor de pe aliniamentele stradale, parcuri, 

scuaruri şi alte zone verzi prin lovire de către autovehicule, persoane sau în orice mod:  

     112  - 300 lei/arbore,arbust. 

*Se percepe şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007modificată 

 13. Amendă pentru abandonarea, staţionarea, traversarea, parcarea, spălarea şi 

repararea autovehiculelor de orice fel, în parcuri, scuaruri,şi zone verzi aparţinând 

domeniului public şi privat al municipiului: 

 

      1100 -  2500 lei 

 14. Amendă pentru amenajarea de parcări prin acoperire cu beton, dale şi 

pişcoturi a unor porţiuni de teren din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe domeniul 

public, sau construirea de garaje, executate fără aprobarea planului urbanistic de 

detaliu de către Consiliul Local şi fără avizul favorabil al serviciului de specialitate: 

      

     280  - 1100 lei. 

*Se percepe şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007modificată 

 15. Amendă pentru neplantare de puieţi de arbori pentru înlocuirea arborilor 

tăiaţi pe baza autorizaţiei de tăiere arbori.   

             

         300 lei/arbore neplantat 

         170 lei/arbust neplantat 

 

 

 

 

 

 


