
 

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. 5 

din 28 ianuarie 2021 

 
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea 

dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren 

datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș 

 

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

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 66.923 din 11.11.2020 inițiat de Primar prin Direcția 

Impozite și Taxe Locale, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 

atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri 

de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului 

Târgu Mureș. 

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate. 

c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Municipal Târgu Mureș. 

d)  Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 2020/972/02.07.2020,  

 Ordonanței de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat,  

 art.9 alin.2 din Legea nr. 346/2004, privind stimularea și înființarea dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, 

 Legii concurentei nr. 21/1996, 

 art. 456, alin. 2 lit. „l” si art. 464 alin. (2) lit. „k” din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Avizul favorabil nr. 15.058 din 13.01.2021 emis de către Consiliul Concurenței, 

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

republicată, 

 art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(1), alin. (4) lit. „c”, alin. (14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi 

ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă schema de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea 

dezvoltării economice prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren 

datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei, prevederile HCL nr. 259/2017 privind aprobarea 

schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice, 

prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al 

Municipiului Târgu Mureș, își încetează valabilitatea. 

 



 

 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția impozite și taxe locale. 

 

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

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 Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Impozite și Taxe Locale. 

 

 

 
                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri) 

 

 

 

 


