
 

R O M Â N I A                              
JUDEŢUL MURE Ş           
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURE Ş                         
 
    

H O T Ă R Â R E A nr. 326 
din 27 noiembrie 2014 

 
 

privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de 
funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a 

autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor 
pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2015 

 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 
Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 52133 din 12.11.2014 

prin Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale – Serviciul Autorizări Activit ăţi Economice 
privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de 
funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de 
alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi 
pentru anul 2015, 

Raportat la avizul comisiilor de specialitate şi propunerile acestora, 
Având în vedere prevederile art. 268 şi următoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, 

cu completările şi modificările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 36, alin. (2), art. 45 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, pentru anul fiscal 2015, nivelul unor taxe pentru eliberarea, completarea şi 
modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de 
funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului 
de transport în regim de taxi pentru anul 2015, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelul „Declaraţie în vederea aplicării vizei anuale pentru desfăşurarea 
activităţilor economice”, prevăzut în Anexa nr. 2, şi modelul „Declaraţie în vederea aplicării vizei anuale 
pentru desfăşurarea activităţilor de transport în regim de taxi”, prevăzut în Anexa nr. 3, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre, şi care se vor completa şi depune odată cu solicitarea vizei anuale pentru 
avizele/autorizaţiile privind desfăşurarea de activităţi economice, respectiv de transport în regim de taxi. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale – Serviciul Autorizări 
Activităţi Economice. 

 
 Preşedinte de şedinţă 

               ing. Törzsök Sándor Laszlo 
  Contrasemnează  

Secretarul Municipiului Tîrgu Mure ş 
               Cioban Maria 



 

 

 
Anexa nr. 1 

 
TABLOUL 

 
privind nivelurile unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de 

funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare 
pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea 

serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2015 
 
 
Nr. 
crt. 

Specificaţie Nivelul taxei 
pentru anul 2015 

 
-Lei- 

1          Taxa pentru eliberarea avizelor de funcţionare pentru structuri de 
vânzare (unităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii), precum şi viza 
anuală a acestora. 

 
70,00 

2        Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de 
alimentaţie publică în care, pe lângă activitatea de alimentaţie publică se 
organizează şi se exploatează maşini electronice/mecanice  cu câştiguri de către 
titularii autoriza ţiei de alimentaţie publică precum şi viza anuală a acestora. 

 
3.000,00 

 

3        Taxa pentru eliberarea avizelor de funcţionare pentru structuri de vânzare 
în care, pe lângă activitatea de alimentaţie publică şi alte activităţi, se 
organizează şi se exploatează maşini electronice/mecanice cu câştiguri, în baza 
unui contract de închiriere/subînchiriere pentru suprafaţa aferentă organizării 
şi exploatării acestora, încheiat cu proprietarul maşinilor  precum şi viza 
anuală a acestora. 

 
1.500,00 

4           Taxa pentru eliberarea avizelor de funcţionare provizorii  (pe perioadă 
determinată, pentru comerţul ambulant stradal, comerţul promoţional şi 
pentru manifestări ocazionale de orice tip). 

 
70,00 

5        Taxa pentru eliberarea avizelor de funcţionare provizorii  pentru 
comercializarea îngheţatei prin tonete/chioşcuri amplasate în faţa structurilor 
de vânzare avizate sau ca structuri de vânzare independente, precum şi pentru 
comercializarea de pop-corn, vată-de-zahăr, castane şi alte produse alimentare 
pregătite/preparate prin aparate şi utilaje specifice, amplasate pe terenul 
aparţinând domeniului public sau privat al statului. În cazul în care 
comercializarea acestor produse se efectuează în cadrul manifestărilor 
ocazionale autorizate, se va percepe taxa stabilită la pct.4. 

 
300,00 

6         Taxa pentru  eliberarea avizelor de funcţionare pentru centrele publice de 
desfacere (pieţe),  precum şi viza anuală a acestora. 

 
70,00 

7          Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de 
alimentaţie publică, precum şi viza anuală a acestora: 

 
7.1. Restaurant (clasic, cu specific, specializat, zahana, rest.-pensiune), 
pizzerie-restaurant, cabaret, cantină restaurant, restaurant cu autoservire: 
       - peste 100 de locuri   
       - între 51-100 de locuri   
       - între 21-50 de locuri 
       - între 0-20 de locuri 
7.2. Fast-food, restaurant lacto-vegetarian, 
restaurant dietetic, rotiserie: 

 
 
 
 

 
3.500,00 
1.800,00 
1.500,00 
1.200,00 

 
 



 

       - peste 50 de locuri   
      - între 21-50 de locuri   
      - între 0 – 20 de locuri 
7.3. Cofetărie-bombonerie, patiserie, plăcintărie, simigerie, covrigărie, 
gogoşerie, ceainărie: 
       - peste 30 de locuri      
       - între 21-30 de locuri      
       - între 0 – 20 de locuri 
7.4. Braserie,  berărie, bar, bar de zi, bar de noapte, cafe-bar, cafenea, disco-
bar, video-bar, discotecă, bar-biliard, snack-bar, bufet, bodegă, birt, pub, 
bistro-pub, terasă-grădină de vară independentă: 
         - peste 30 de locuri   
       - între 21-30de locuri   
       - între 0–20 de locuri       

1.400,00 
1.100,00 
850,00 

 
 

850,00 
600,00 
350,00 

 
 

 
1.700,00 
1.400,00 
1.100,00 

8              Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de 
alimentaţie publică (catering), precum şi viza anuală a acestora. 

1.000 

9            Taxa pentru completarea şi/sau modificarea avizelor de funcţionare 
pentru structuri de vânzare (unităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii şi 
cele în care se desfăşoară jocuri de noroc) şi a autorizaţiilor de funcţionare 
pentru unităţile de alimentaţie publică. 

 
55,00 

 
10 

           Taxa pentru completarea şi/sau modificarea avizelor de funcţionare 
pentru centrele publice de desfacere (pieţe). 

55,00 

11           Taxa pentru eliberarea duplicatelor avizelor de funcţionare pentru 
structuri de vânzare, a avizelor de funcţionare provizorii, a  avizelor de 
funcţionare pentru centrele publice de desfacere eliberate în baza 
H.C.L.M.Tg.Mureş nr.124/2004, precum şi pentru autorizaţiile de funcţionare 
pentru unităţi de alimentaţie publică eliberate în baza H.C.L.M.Tg.Mureş 
nr.39/2007.         

 
 
 

70,00 

12           Taxa pentru eliberarea certificatelor sau adeverinţelor privind avizele şi 
autorizaţiile. 

 
6,00 

13          Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei de transport. 250 
14           Taxa pentru  modificarea autorizaţiei de transport. 100 
15          Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei taxi. 150 
16          Taxa pentru  vizarea autorizaţiei taxi. 20 
17          Taxa pentru  modificarea autorizaţiei taxi. 100 
18          Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei de dispecerat. 500 
19           Taxa pentru  vizarea autorizaţiei de dispecerat. 100 
20           Taxa pentru  modificarea autorizaţiei de dispecerat. 100 
21           Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională. 10 
22           Taxa pentru eliberarea listei de tarife, cu viză de conformitate. 5 
23           Taxa pentru eliberarea de copie conformă a autorizaţiei de transport 

şi/sau de taxi. 
10 

24           Taxa pentru eliberarea duplicatelor autorizaţiilor de transport , ale 
autorizaţiilor taxi sau ale autorizaţiilor de dispecerat taxi. 

80 

 
 

NOTĂ : 
(1) Taxele pentru eliberarea avizelor de funcţionare şi a autorizaţiilor stabilite mai sus, se 

achită integral, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului 
fiscal 2015. 

(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare provizorie a teraselor sezoniere din 
faţa unităţilor de alimentaţie publică, precum şi a teraselor şi grădinilor de vară care funcţionează 



 

ca şi unităţi independente, se achită integral, anticipat eliberării acestora, în cuantumul prevăzut la 
pct.7, proporţional cu numărul de luni din an în care acestea funcţionează. 

(3) Avizele şi autorizaţiile de funcţionare se retrag în cazul neachitării taxei de viză anuală 
până la data de 31 decembrie a anului curent, cu drept de reavizare/reautorizare în condiţiile 
impuse de legislaţia în vigoare şi condiţionat de achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local 
derivând din activităţile comercială şi/sau de alimentaţie publică desfăşurate, obligaţii ce rezultă 
din evidenţele autorităţii publice locale.  

(4) Taxa pentru vizarea pe anul 2015 a avizelor de funcţionare de la pct.1, 3 şi 6 se achită 
până la data de 31 martie 2015. 

(5) Taxele pentru vizarea pe anul 2015 a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de 
alimentaţie publică de la pct.2, 7 şi 8 se achită într-o singură tranşă până la data de 31 martie 
2015. 

(6) Taxele pentru vizarea pe anul 2015 a autorizaţiilor taxi  de la pct.16 şi a autorizaţiilor 
de dispecerat de la pct.19 se achită într-o singură tranşă până la data de 31 martie 2015. 

(7) În situaţia în care avizul de funcţionare şi/sau autorizaţia de funcţionare pentru unităţi 
de alimentaţie publică se retrag, la solicitarea titularului, până la data de 31 martie 2015, titularul 
datorează taxa pentru anul 2015 în cuantumul prevăzut la pct.1, 2, 3, 6, 7 şi 8, proporţional cu 
numărul de luni sau fracţiune de lună în care acesta a desfăşurat activitate. 

(8) Taxele pentru completarea / modificarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi 
de alimentaţie publică, a avizelor de funcţionare pentru exercitarea unor activităţi comerciale, a 
autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat stabilite mai sus, se achită integral, la data 
solicitării. 

(9) Taxa pentru eliberarea duplicatelor autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de 
alimentaţie publică, ale avizelor de funcţionare pentru exercitarea unor activităţi comerciale, ale 
autorizaţiilor de transport, ale autorizaţiilor taxi şi ale autorizaţiilor de dispecerat se achită 
integral la data solicitării. 

(10) Taxele pentru eliberarea cazierului de conduită profesională, a listei de tarife, cu 
viză de conformitate şi a copiei conformă a autorizaţiei de transport şi/sau de taxi se achită 
integral la data solicitării. 

 
____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexa nr.2 
Declaraţie 

 în vederea aplicării vizei anuale  
pentru desfăşurarea activităţilor economice 

 

 ■Subsemnatul_________________________________________, domiciliat(ă) în loc. ________________, 

str. _____________________________ nr. _____ap._____, legitimat cu C.I./B.I. seria _____nr._______________, 

eliberată de _________________ la data de  ______________, şi având CNP ______________________________, 

reprezentant legal al P.F.A/Î.F./Î.I./ S.C. ____________________________________________________________, 

având sediul social în loc. ________________, str.____________________________________ nr. _____ap._____, 

Nr. înreg. în R.C.:J(F)_____/__________/_________, şi C.U.I.___________________________ ,  

În vederea aplicării vizei anuale, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea anulării 

autorizaţiei(lor)/avizului(lor) că, condiţiile ini ţiale privind autorizarea/avizarea unităţii(lor) de alimentaţie publică, 

respectiv a(ale) structurii(lor) de vânzare de mai jos, nu au suferit modificări şi că sunt îndeplinite condiţiile legale 

pentru desfăşurarea în continuare a acestei(or) activităţii, conform:  

Nr. 
crt. 

Autoriza ţia de alimentaţie publică /Avizul de funcţionare 
Numărul şi data 

Adresa unităţii de alimentaţie publică   
sau a structurii de vânzare 

   

   

   

   

   

   

   

 
Notă: 
În cazul în care condiţiile ini ţiale care au stat la baza autorizării/aviz ării unit ăţii(lor) de alimentaţie 

publică respectiv a(ale) structurii(lor) de vânzare au suferit modificări, acestea vor fi comunicate de îndată, în 
vederea reanalizării oportunit ăţii de aplicare a vizei(lor). 

 
 
 
 

Data,     Semnătura reprezentantului legal, 

                        Ştampila firmei, 

 

  _________________                                      _____________________________ 

 



 

 
Anexa nr. 3 

 
Declaraţie 

 în vederea aplicării vizei anuale  
pentru desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi 

 

 ■Subsemnatul_________________________________________, domiciliat(ă) în loc. ________________, 

str. _____________________________ nr. _____ap._____, legitimat cu C.I./B.I. seria _____nr._______________, 

eliberată de _________________ la data de  ______________, şi având CNP ______________________________, 

reprezentant legal al P.F.A/Î.F./S.C. _______________________________________________________________, 

având sediul social în loc. ________________, str.____________________________________ nr. _____ap._____, 

Nr. înreg. în R.C.:J(F)_____/__________/_________, şi C.U.I.___________________________ ,  

În vederea aplicării vizei anuale, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea anulării autorizaţiei(lor) de 

transport, respectiv taxi, că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea în continuare a activităţii de transport 

public local în regim de taxi pentru autoturismul(le) taxi de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Autoriza ţia taxi 
Număr şi data 

Marca autoturismului şi 
numărul de înmatriculare 

   

   

   

   

   

   

   

 
Notă: 
În cazul în care  condiţiille care au stat la baza emiterii autorizaţiei(lor) au suferit modificări, acestea 

vor fi comunicate de îndată, în vederea reanalizării oportunit ăţii de aplicare a vizei(lor). 
 
 
 
 

Data,     Semnătura reprezentantului legal, 

                        Ştampila firmei, 

 

  _________________                                      _____________________________ 

 
 


