
          
 

 

 

R O M Â N I A                                                         

JUDEŢUL MUREŞ                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               

H O T Ă R Â R E A   nr.  230 

din  17 decembrie  2020 

 
privind taxele speciale și  tarifele, aplicate de către 

Serviciul public – Administrația domeniului public, pentru anul 2021, precum şi instituirea 

unor sancţiuni contravenţionale, aplicabile acestora 

 

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

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 62836/7108 din 22.10.2020, iniţiat de Primar  prin Serviciul public – 

Administrația domeniului public, privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul 

public – Administrația domeniului public, pentru anul 2021, precum şi instituirea unor sancţiuni 

contravenționale, aplicabile acestora, 

b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate. 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş, 

d) Amendamentele formulate în plenul Consiliului Local Târgu Mureş, 

În conformitate cu: 

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,   

 Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 

și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit.c), alin.(4) lit. c) şi ale art.196, alin.(1), lit. 

a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă taxele speciale si tarifele, aplicate de către Serviciul public – Administratia 

domeniului public, pentru anul 2021, precum şi instituirea unor sancţiuni contravenţionale, aplicabile 

acestora, prezentate în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri  intră în vigoare de la data de 01.01.2021. 

 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă. 

 

Art. 4. Încasarea taxelor speciale, tarifelor și sancțiunilor contravenționale, prezentate în 

Anexele 1 și 2, se face în contul RO17TREZ47621330250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 

Târgu Mureș, titular Municipiul Târgu Mureș - Serviciul public – Administraţia domeniului public, 

Cod Fiscal 4322823. 

 



          
 

 

 

Art. 5. Scutirile se acordă potrivit legislației în vigoare și a ”Notă generală” din  Anexa nr. 1,  

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția 

Arhitect Şef, Direcţia Poliţia Locală şi Serviciul public - Administraţia Domeniului Public. 

 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, precum şi ale art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                              Kelemen Atilla-Márton 

 

                        Contrasemnează, 

 Secretar  General al Municipiului Târgu Mureş, 

                   Soós Erika 

 


