
 

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.  232 

din  17 decembrie  2020 

privind  aprobarea contravalorii  serviciilor prestate de către  

Serviciul Public de Utilităţi Municipale  pentru anul 2021   
 

Consiliul local al  municipiului  Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 92212 din 30.10.2020, iniţiat de Primar prin Serviciul 

Public de Utilităţi Municipale,  privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public 

de Utilităţi Municipale pentru anul 2021, precum şi propunerile din cadrul Comisiilor de 

specialitate,   

Luând în considerare amendamentele formulate în plenul şedinţei Consiliului local, 

 În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal,  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

 În temeiul art. art. art. 87, alin. (3), art.129, alin.(4), lit.”c”, art. 139 alin. (3) lit. „c” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 Iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  precum și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, 

H o t ă r ă ş t e : 

 

   Art. 1. Se aprobă nivelul contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de 

Utilităţi Municipale  pe anul 2021, cuprinse în anexele 1, 2 și 3  care fac parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1.01.2021 și orice alte 

dispoziții contrare se abrogă. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Public de Utilităţi Municipale. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,   precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 

Contenciosul Administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public de Utilități Municipale. 

 

 

    Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                     Kelemen Atilla-Márton 

                        Contrasemnează, 

 Secretar  General al Municipiului Târgu Mureş, 

                Soós  Erika 


