
 

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. 109 

din  22  aprilie  2021 

 

privind acordarea unor  facilități pentru persoanele fizice și juridice care au încheiate cu 

Municipiul Tg. Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost 

întreruptă sau restrânsă, potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020 

 

 

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

Având în vedere : 

a)  Referatul de aprobare nr.12400 din 16.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu 

Mureș  prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind 

acordarea unor facilități pentru persoanele fizice și juridice care au încheiate cu Municipiul Tg. 

Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă, 

potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020 

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

 

În conformitate cu prevederile: 

-  Art.108, lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-  Art.1 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență, prelungită prin Decretul 

240/2020; 

- Hotărârea 394/2020 privind instituirea stării de alertă, prelungită prin Hotărârea 476/2020, 

coroborat cu art.X alin.1-4 din OUG nr.29/18.03.2020 -  privind unele măsuri economice și fiscal-

bugetare, precum și art.3 din Ordinului MEEMA nr.791/24.03.2020 și ale Ordinului MEEMA 

nr.872/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici; 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 

243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H o t ă r ă ş t e :  

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități pentru pesoanele fizce și juridice care au 

încheiate cu Municipiul Tg.Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost 

întreruptă sau restrânsă, potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020 și  anume, 

suspendarea redevenței conform Anexei 1 (coloana 7 și coloana 8) la prezenta hotărâre, pentru 

întreaga perioadă a stării de urgență. 

      Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţeaza 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și 

Vânzări. 

      Art.3. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c, ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului 



administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

     Art.4 Prezenta hotărâre se comunică : 

- Direcția Economică – Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări 

- Titularilor contractelor de concesiune pentru care s-au acordat facilități 

 

 

 

 

 

                                                                                   Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                          Kelemen Atilla-Márton 

                        

 

                                 Contrasemnează, 

   p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş, 

                                      Szövérfi László 

 
 

 

 

 

 

 

(Hotărârea a fost adoptată cu  21  voturi  „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


