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TAXE SPECIALE ȘI TARIFE       

Nr. 

crt Specificaţii 

Anul 

2022 

 

 

 

I Taxă pentru ocupare domeniu public şi/sau privat al Municipiului Târgu Mureş cu panouri publicitare 

autorizate şi/sau avizate în funcţie de dimensiunile panourilor 

 

1). Panouri direcţionale amplasate pe stâlpi  

2). Panou cu suprafaţă de afişaj între 1 mp-5  mp 

3). Panou cu suprafaţă de afişaj între 5 mp-10 mp 

4). Panou cu suprafaţă de afişaj peste 10 mp 

226 lei/panou/lună 

339 lei/panou/lună 

451 lei/panou/lună 

677 lei/panou/lună 

 

PROCEDURĂ: Conform Legii nr. 185/2013 republicată,  privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate” 

cu modificările și completările ulterioare, amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase, se 

autorizează numai în baza unei expertize elaborate în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţele 

esenţiale de calitate, prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. 

Cererea trebuie să fie însoțită de documentaţia tehnică elaborată de către proiectant autorizat, persoană fizică sau 

juridică cu drept de semnătură.  

NOTĂ: Plata taxelor se face anticipat pentru luna următoare, până cel târziu în  ultima  zi lucrătoare a lunii. Neplata   la 

scadenţă  generează  majorări  de  întârziere  în cuantumul stabilit de Codul  de procedură  fiscală  pentru   obligaţiile  

fiscale  datorate bugetelor  locale,  până  la  data   plaţii integrate  a debitului. 

            Pentru panourile publicitare avizul se emite pentru o perioadă cuprinsă între 30 de zile şi 6 luni, cu posibilitatea 

de prelungire pentru o perioadă de cel mult 6 luni, avizul se prelungeşte o singură dată, după care se va solicita un nou 

aviz. 

 

II Taxă pentru publicitate temporară, cu panouri mobile autoportante temporar amplasate pe domeniul 

public şi/sau privat al municipiului, ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.  
Perioada de avizare este cuprinsă între 30 zile  și 183 zile. 

 

Dimensiunea maximă este de 0,5m x0,9m 8 lei/afişaj/zi  

NOTĂ:  Avizul se emite pentru o perioadă cuprinsă între 30 de zile şi 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o 

perioadă de cel mult 6 luni, avizul se prelungeşte o singură dată. 

PROCEDURA : Se depune cerere pentru avizare, la sediul instituției, prin care se specifică scopul, durata  şi locul unde 

se doreşte amplasarea, însoțită de următoarele acte: schiţa dimensionată, poza color a afișajului, plan de situație şi avizul 

de funcţionare, în copie. 

 

 

III 1)Taxă pentru publicitate temporară pe 

domeniu public şi/sau privat al municipiului, 

ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice 

şi juridice, cu mijloace de publicitate tip 

bannere, mash-uri, steaguri publicitare cu 

caracter temporar pe o perioadă de cel mult 30 

zile. 

a)maxim 3 zile în zona centrală şi protejată şi 

numai pentru imobilele cu funcţiuni comerciale 

şi de birouri situate în zonele de amplasare, cu 

condiţia ca în incita imobilului respectiv să 

urmeze a se desfăşura o manifestare. 

b) maxim 14 zile în zonele unde nu se împiedică 

vizibilitatea unor construcţii valoroase din 

punct de vedere arhitectural, numai în afara 

zonei centrale şi protejate a municipiului şi 

doar cu aprobarea proprietarului 

imobilului/clădirii. 

46 lei/mp/afişat/zi 

pe domeniul public 

şi privat 

al municipiului 

 

 

33 lei/mp/afişat/zi 

pe domeniul privat 

al terţilor 

 

2) Taxă pentru publicitate temporară pe 

domeniu public şi/sau privat al municipiului, 

ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice 

şi juridice, cu mijloace de publicitate tip mash-

uri digitale și proiecție luminoasă pe clădiri și 

trotuare, cu caracter temporar pe o perioadă 

de cel mult 30 zile. 

10 lei/mp/afişat/zi 

 

PROCEDURĂ: Actele necesare pentru eliberarea avizului de amplasare bannere, mash-uri, mash-uri digitale, proiecție 

luminoasă pe clădiri și trotuare, steaguri publicitare, sunt: 

- Cerere tip pentru amplasare mijloace publicitare cu caracter temporar,  

- Planul de amplasare în zonă, 
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- Schița mijlocului publicitar - grafică și dimensiuni, 

- Foto - simulare amplasare mijloc publicitar,  

- Act deţinere spaţiu – contract de închiriere sau act de proprietate, 

- Acordul proprietarului/proprietarilor cladirii sau în cazul cladirilor cu locuinte colective,  acordul tuturor  

proprietarilor direct afectati 

IV Taxă pentru publicitate temporară cu prisme 

şi baloane publicitare temporare, pentru o 

perioadă de maxim 30 de zile, în zonele de 

publicitate stabilite de Regulamentul Local de 

Publicitate: P-ţa Victoriei, zona scuar, B-dul 

1848, zona Ansamblul Mureşul, str. 

Cutezanţei, zona Diamant, str. Gheorghe Doja, 

zona Record, B-dul 1 Decembrie 1918, zona 

Favorit-Fortuna, str. Voinicenilor, zona  

Darina, str. Mihai Viteazu, zona Farmaciei 

Dona, str. Libertăţii, zona Panoramic. 

23 lei/mp/afişat/zi 

 

PROCEDURA: Se depune cerere pentru avizare, la sediul instituției, prin care se specifică scopul,dimensiunile, durata  şi 

locul unde se doreşte amplasarea, însoțită de următoarele acte: schiţa dimensionată, detaliul sistemului de prindere, poza 

color și planul de situatie. Dimensiunile maxime ale prismelor publicitare sunt cele prevăzute în HCL nr. 1/2014. 

 

V Taxă pentru publicitate temporară, afişaj în 

panourile de afişaj aparţinând Primăriei 

municipiului Tîrgu Mureş 

 

1) afiş cu dimensiunea maximă de 0,5m x0,5m 

 

2) afiş cu dimensiunea maximă de 0,5m x 1m 

 

3) afiş cu dimensiunea maximă de 1m x 1m 

 

 

 

3 lei/afiş/zi 

 

6 lei/afiş/zi 

 

13 lei/afiş/zi 

 

Notă: Se scutesc de la plata  taxelelor  pentru afişaj instituţiile culturale, Teatrul Naţional și Filarmonica, cu condiţia 

depunerii afişelor la sediul Serviciului public  Administrația Domeniului Public. Afişarea se realizează în funcţie de 

spaţiile libere din panourile de afișaj ale municipiului. Toate afişele montate de către terţe persoane se demontează,  fără 

notificare  prealabilă. 

 

 

VI 

Taxă pentru publicitate temporară, pe 

domeniu public şi/sau privat al municipiului, 

pentru distribuire de: fluturaşi, pliante sau 

sampling. 

 

28 lei/persoană/zi 

 

 

PROCEDURA : Se depune cerere pentru avizare, la sediul instituției, prin care se specifică scopul, durata  şi locul unde 

se doreşte  distribuirea de pliante şi se ataşează 2 modele, în original, ale acestora. 

NOTĂ: Perioada de avizare este de maxim 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de cel mult 30 de 

zile, avizul se prelungeşte o singură dată. 

 

VII  Taxă privind strângerea de semnături 

pe domeniul public şi/sau privat al 

municipiului, doar în scopul unor acţiuni cu 

caracter decizional sau pentru promovarea 

unei acţiuni de informare a populaţiei,  pentru 

o perioadă de 30 zile/lună. 

17 lei/amplasament 

de 3m x3m/zi 

 

 

 

 

NOTĂ: Taxa privind strângerea de semnături pe domeniul public şi privat al municipiului se achită anticipat, înaintea 

eliberării avizului. Avizul eliberat nu se poate prelungi și se eliberează  un aviz/lună. 

Strângerea de semnături pe domeniul public şi privat al municipiului se autorizează doar pe amplasamente fixe iar 

mobilierul urban destinat strângerii de semnături este: pavilion expoziţional / cort de 3m x3 m. 

 

VIII Taxă ocupare domeniul public pentru 

organizare de expoziţii, campanii publicitare, 

proiecte publicitare speciale, pe amplasamente 

fixe sau mobile, cu şi fără vânzare. 

142 lei/mp/zi 

 

 

 

 

 

IX Taxă ocupare domeniul public pentru 

organizare de expoziţii, campanii publicitare, 

proiecte publicitare speciale, pe amplasamente 

fixe sau mobile, în zona centrală a 

municipiului, cu şi fără vânzare. 

226 lei/mp/zi 
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Notă: Se depune cerere pentru avizare, la sediul instituției, prin care se specifică scopul, durata  şi locul unde se solicită, 

însoțită de următoarele acte: grafica, precum şi simulare fotografică, din care să rezulte culorile folosite, dimensiunile 

precum şi materialele din care se va executa, planul de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, pe care va fi marcat vizibil 

amplasamentul propus şi cotat faţă de repere fixe identificabile - la cele fixe. 

Campania publicitară se taxează în funcţie de suprafaţa afişată. 

 

 

X Taxă de ocupare a domeniului public pentru 

organizare de spectacole ocazionale. Taxa nu se 

referă la spectacole organizate în Cetatea 

Medievală, S.P.A.C.A.S.M. sau Platoul Corneşti. 

142 lei/mp/zi 

Notă:Se depune cerere pentru  avizare, la sediul instituției, prin care se specifică scopul, durata  şi amplasamentul Se 

ataşează: schița cotată a amplasamentului solicitat. 

XI Tarif ocupare domeniul public cu garaje 

autorizate şi / sau acceptate  
451 lei/an 

Tarif pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este  anual şi se achită  trimestrial, în patru rate 

egale, termenul de scadenţă este data de  15  a lunilor: martie, iunie, septembrie și noiembrie. 

 

Tariful se modifică în urmatoarele situaţii: 

1) În cazul pensionarilor care au venit sub 300 lei inclusiv/lună, se ia în considerare venitul proprietarului autoturismului 

dovedit cu talonul auto precum şi cuponul de pensii din luna anterioară  plăţii şi se aplică o reducere de 30%, cu condiţia să 

deţină un singur garaj în proprietate şi să figureze în evidenţele Direcției Fiscală Locală Târgu Mureș. 

 

2) În cazul în care persoanele fizice sau juridice deţin mai 

multe garaje taxa se modifică după cum urmează:  

  

Pentru al doilea garaj un tarif anual de        –     859 lei 

 

Pentru al treilea garaj un tarif anual de        –    1 275 lei 

 

Pentru al patrulea garaj un tarif anual de    –    1 693 lei 

 

Pentru al cincilea garaj şi un tarif anual de  –    2 031 lei 

 

 

3)  În cazul în care nu se face dovada deţinerii de autoturisme de către proprietarii sau coproprietarii garajului, se achită un 

tarif majorat cu 100% la toate categoriile. Pentru garajul deținut în comun de mai multe persoane fizice, în cazul în care 

unul dintre coproprietari deține autoturism, garajul se consideră cu autoturism. 

4) În cazul în care pentru un garaj s-a obţinut autorizaţia de schimbare de destinatie se achită un tarif  în funcţie de 

activitatea desfăşurată şi de zona de interes urban în lei/mp/zi. 

5) Pentru persoanele fizice și juridice care dețin garaj pe domeniul public și nu au autoturism înmatriculat definitiv în 

România sau nu dețin autorizație provizorie de circulație pentru autoturism, emisa de Serviciul Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, se consideră garaj fără autoturism. 

6) In cazul in care persoanele fizice si juridice intra in proprietatea unor garaje amplasate pe domeniul public, acestia au 

obligatia de a depune o declaratie in termen de 30 de zile de la data dobandirii, la Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș, 

in vederea stabilirii tarifului pentru ocupare teren cu garaje autorizate sau acceptate, la care se va anexa in copie, actul 

de dobandire si actul de acceptare eliberat de Municipiul Târgu Mureș. Ori de cate ori intervin modificari in ceea ce 

priveste garajul amplasat pe domeniul public, vânzare, cedare, donare, demolare sau altele asemenea, persoanele fizice 

si juridice au obligatia de a depune o declaratie in acest sens, in termen de 30 de zile de la data producerii 

evenimentului, la care se vor anexa in copii, actele justificative. 

7) Se datorează tarif pentru ocuparea domeniului public cu garaje autorizate sau acceptate începând cu data de întâi (01) a 

lunii următoare datei de dobândire. 

 

PROCEDURĂ: Tariful se achită dacă se face dovada deţinerii de autoturism pentru fiecare garaj, în cazul în care nu 

figurează în evidenţele Direcției Fiscală Locală Târgu Mureș. 

*AUTOTURISM = autovehicul din categoria M1, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25km/h, 

conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri șezând și 

la care în cartea de identitate a vehiculului, la rubrica ”Categorie de folosință”figurează înscris autoturism. 

NOTĂ: Tarifele se urmaresc şi se încasează de către Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș. 

Se interzice folosirea garajelor autorizate și/sau acceptate, care ocupă domeniul public, în orice alt scop, în afară de 

gararea autoturismelor. 

 

 

XII Tarif ocupare domeniul public cu:  

1) parcări acoperite autorizate şi/sau acceptate 
339 lei/an 

2) parcări acoperite edificate de municipiu 

NOTĂ: Asociatiile de proprietari au obligaţia de a  achita un procent de 90% din tarif, pentru toţi beneficiarii pe care îi 

reprezintă, iar diferența de 10% din tarif rămâne asociaţiilor de proprietari şi se folosește strict pentru reparaţiile și 

întreţinerea parcărilor acoperite, întreținerea zonelor verzi şi salubrizarea spaţiilor de depozitare a gunoiului menajer.  
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     În cazul în care asociațiile de proprietari  nu repară și/sau întrețin parcările acoperite, nu întrețin zonele verzi și nu 

salubrizează spațiile de depozitare a gunoiului menajer, aflate în administrarea acestora, se aplică sancțiuni 

contravenționale, conform prevederilor legale în vigoare. 

PROCEDURĂ: Tariful pentru ocuparea domeniul public cu parcări acoperite este anual şi se achită semestrial, în două 

rate egale, adică până la 15 martie şi până la 15 septembrie, inclusiv. 

              În situaţia neachitării tarifului până la sfârşitul fiecărui semestru, se percep majorări de întârziere conform 

legislaţiei în vigoare. 

             Tariful se încasează prin  Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș.      

XIII Taxă pentru  lucrările de spargere pentru realizarea  de investiţii pe domeniul public şi privat al 

municipiului 

 

 1) Pentru lucrări de construire, de înlocuire sau  

extindere reţele edilitare, mai puţin reţele care 

aparţin municipiului. 

2) Pentru branşamente şi racorduri, mai puţin 

reţele care aparţin municipiului. 

2 030 lei/stradă/lună 

 

22 lei/mp/zi 

 

 

XIV Taxă pentru ocuparea parţială a domeniului 

public pentru depozitarea materialelor de 

construcţii, schele, containere sau altele 

asemenea. 

1) în zona centrală a municipiului 

2) în afara zonei centrale a municipiului 

 

 

 

4 lei/mp/zi 

3 lei/mp/zi 

 

 

 

 

 

 

 Notă: Se depune cerere pentru avizare la sediul instituției, prin care se specifică durata  şi amplasamentul propus, însoțită 

de următoarele acte: copie BI/CI pentru persoanele fizice sau copie  Certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele 

juridice, simulare foto  pe care se cotează  amplasamentul propus. *Aplicabil si la Crt. XV. 

XV Taxă pentru ocuparea parţială a domeniului 

public pentru organizare de şantier. 
1 leu/mp/zi 

XVI 1) Taxă pentru înregistrare mopede şi 

utilaje nesupuse înmatriculării, număr de 

înregistrare şi certificat de înregistrare. 

78 lei 

 

 

2) Taxă pentru eliberarea plăcilor cu 

număr de înmatriculare pentru mopede şi 

utilaje nesupuse înmatriculării, reclamate ca 

fiind pierdute, furate sau deteriorate. 

50 lei 

 

3) Taxă pentru eliberarea certificatului de 

înregistrare pentru mopede şi utilaje nesupuse 

înmatriculării, reclamate ca fiind pierdute, 

furate sau deteriorate. 

 

33 lei 

 

 

4) Taxă autorizare trafic greu pe raza 

municipiului pe străzi cu restricţii de tonaj, 

pentru autovehicule sau ansambluri  de 

vehicule cu masa maximă autorizată mai mică  

de 20 de tone. 

 

64 lei/zi/vehicul 

 

 

5) Taxă autorizare trafic greu pe raza 

municipiului pe străzi cu restricţii de tonaj, 

pentru autovehicule sau ansambluri  de 

vehicule cu masa maximă autorizată egală sau 

mai mare de 20 de tone. 

 

117 lei/zi/vehicul 

 

6) Taxă autorizare trafic greu pe raza 

municipiului, pentru autovehicule sau 

ansambluri de vehicule agabaritice. 

 

1 597 lei/zi/vehicul 

7) Taxă autorizare pentru caleaşcă Moş 

Crăciun şi/sau trasură cu ponei 

- zona Patoul Corneşti 

- zona Parcul Municipal 

- zona P-ţa Trandafirilor 

5 lei/zi/zonă 

 

NOTĂ:  Taxele prevăzute la literele d, e, f , se aplică pe străzile cu restricţie de tonaj și sunt  altele decât cele aprobate prin 

HCL nr. 241/2015”tranzit municipiu”. 

Stabilirea traseelor seface de către Serviciul public Administrația Domeniului Public. 

             Fac excepţie de la taxele sus precizate, societăţile care au încheiate contracte cu municipalitatea şi în cuprinsul 

contractul de execuţie au următorul text: „taxele şi avizele pentru lucrarea în desfăşurare sunt suportate de către beneficiar”. 
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XVII 1) Taxă eliberare AVIZ S.P.A.D.P. 

cu excepţia avizului eliberat pentru reţelele de 

transmitere de informaţii 

95 lei/aviz 

 

 

 

 2) Taxă cumulată pentru eliberarea AVIZ -ului 

de către SP-ADP, solicitat prin certificatul de 

urbanism. Taxă cumulată pentru eliberarea 

AVIZ -ului de către S.P.A.D.P. solicitat prin 

certificatul de urbanism. 

200 lei/aviz 

 

 

NOTĂ: 1) Taxa se referă la toate avizele eliberate de către Serviciul Public  Administraţia Domeniului Public, cu excepţia     

avizului eliberat pentru reţelele de transmitere de informaţii și a  pct. 2). 

             2) Taxa se referă la toate avizele eliberate de către Serviciul public   Administraţia Domeniului Public, solicitate 

prin certificatul de urbanism(se eliberează un aviz unic). 

Nerespectarea condiţiilor impuse în aviz atrage după sine anularea avizului, pierderea taxelor achitate, neeliberarea 

altui aviz pe perioada unui an și plicarea sancţiunilor legale.  

        Pentru Crt. III, IV, V, VI, XIV, XV şi XXVI   perioada de avizare va fi de maxim 30 de zile calendaristice, cu 

posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, avizul se prelungeşte o singură dată.  

 

Definiţie: Aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de Serviciul public Administrația Domeniuluoi Public, în urma 

unei proceduri de analiză a documentaţiei tehnice şi a oportunităţii din punct de vedere urban. 

 

XVIII 
 

 

Taxă restituire către proprietari a câinilor 

capturaţi pe domeniul public și/sau privat al 

municipiului. 

 

451 lei/ câine + 11 lei/ ziua de cazare 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Taxa de restituire câini se va mări cu 50% pentru fiecare rerestituire. 

XIX Taxa de folosință teren proprietatea 

municipiului Târgu Mureș cu titlu de zonă 

de siguranță sonde și echipamente pentru 

persoane juridice private  

31 355 lei/hectar 

NOTĂ:Taxa este anuală, și se achită în două rate egale, la următoarele termene de plată: 

-    31 martie 2021 

-    30 septembrie 2021. 

Depăşirea termenului de plată atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Contribuabilii persoane juridice, au obligația ca până la data de 31 ianuarie 2022,  să depună la Direcția Fiscală 

Locală Târgu Mureș, declarație fiscală pentru stabilirea taxei pe teren, în 2 exemplare, care va servi la stabilirea taxei. 

De asemenea, se depun declarații fiscale ori de cate ori intervin modificări, în termen  de  30  de  zile  de  la  data  

apariției  modificărilor,  la  care  se anexează  copii  după documente justificative, în vederea recalculărilor cuvenite. 

Documentele justificative se depun la Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș. 

Taxa se stabilește, urmărește şi se încasează de către Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș. 

XX 1) 1)Taxă specială de colectare și transport 

deşeuri, pentru persoanele juridice care nu au 

încheiat contract cu operatorul de salubritate 

autorizat. 

2 906 lei/ m
3
/ punct de lucru /sediu/lună 

2) Taxă specială pentru colectare și transport 

deşeuri depozitate clandestin. 
2 906 lei/ m

3
 

 

NOTĂ:   1)Taxa specială pentru colectare și  transport deșeuri, pentru persoanele juridice, care nu au încheiat contract cu 

operatorul de salubritate autorizat, pentru cantitatea de deșeuri generată, se datorează de către proprietarul sau locatarul 

imobilului, persoană juridică. 

              2) Taxa specială pentru colectare și transport deşeuri depozitate clandestin se datorează de către proprietarul 

terenului pe care au fost depozitate clandestin deșeurile, în situația în care nu respectă termenul impus prin notificarea 

prealabilă.    

    

Termenul de plată este data de 25 a fiecărei luni. Neplata la termen generează  majorări  de  întârziere  în cuantumul 

stabilit de Codul  de procedură  fiscală  pentru   obligaţiile  fiscale  datorate bugetelor  locale,  până  la  data   plaţii 

integrate  a debitului.     

            Persoanele juridice din zona centrală și protejată a municipiului, precum și cele din zona arterelor principale de 

circulație, au obligația de a depozita deșeurile de orice fel, doar în europubele sau eurocontainere, în caz contrar, se vor 

aplica sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale în vigoare. 
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XXI Taxă ocupare domeniu public şi/sau privat al 

municipiului cu construcţii, în cazul expirării 

contractului de concesiune, închiriere sau alte 

forme de atribuire conform legii,  până la 

eliberarea amplasamentului. 

taxa se calculează  prin aplicarea unei cote de 50% 

asupra valorii redeventei, dar nu mai putin de 1 

leu/mp/zi 

 

 

 

NOTĂ :  Taxa se achită lunar, până la eliberarea amplasamentului. 

Astfel:    redevenţă mp/an + 50%    = taxă/mp/zi 

                          365 

 Creanţele datorate către Serviciul public Administraţia Domeniului Public, rămân active şi se recuperează prin Serviciul 

executare silită și evidența amenzilor din Direcției Fiscală Locală Târgu Mureș.. 

XXII Taxă ocupare domeniu public şi/sau privat al 

municipiului, cu terase  

 

 în zona centrală şi 

protejată a municipiului 

în afara zonei centrale şi 

protejată a municipiului 

  

 

ianuarie, februarie şi decembrie 4 lei/mp/lună 3 lei/mp/lună  

martie şi noiembrie 7 lei/mp/lună 5 lei/mp/lună  

aprilie şi octombrie 
13 lei/mp/lună 

 
10 lei/mp/lună 

 

mai şi septembrie 22 lei/mp/lună 16 lei/mp/lună  

iunie, iulie şi august 

 
34 lei/mp/lună 22 lei/mp/lună 

 

Notă: 1) Pentru terase noi: se depune cerere pentru avizare, la sediul  instituției, prin care se specifică suprafaţa, durata, 

locaţia şi se anexează următoarele acte: certificat de înregistrare -copie, autorizaţie/aviz de funcţionare -copie, 

documentaţia -copie, întocmită de o persoană autorizată, respectiv: memoriu tehnic, plan de situaţie scara 1: 500 şi plan 

de amenajare terasă cotat, avizate de Direcţia Arhitect Şef şi avizul -copie, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare 

provizorie, pentru amenajări terase sezoniere aferente unităţiilor de alimentaţie publică și comerţ promoţional, eliberat de 

Direcţia Arhitect Şef. 

          2) Pentru terase avizate în anul precedent, dacă nu se aduc modificări, se depune cerere pentru avizare, la sediul  

instituției, prin care se specifică suprafaţa, durata, locaţia şi se se anexează următoarele acte: certificat de înregistrare 

fiscală -copie, autorizaţie/aviz de funcţionare spațiu - copie, avizul -copie, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare 

provizorie, pentru amenajări terase sezoniere aferente unităţiilor de alimentaţie publică și comerţ promoţional, eliberat de 

Direcţia Arhitect Şef . 

 

XXIII 
 

Taxă avizare focuri de artificii pe domeniul 

privat al terţilor 
99 lei/aviz 

 

  

Notă: Se interzice  executarea de focuri de artificii pe domeniul public, cu excepţia celor în care municipiul Târgu Mureş 

este partener sau beneficiar. 

        Solicitarea avizului se face de către proprietarul imobilului unde se va desfăşura activitatea respectivă. 

XXV 
 

 

Tarif de staţionare pentru ocuparea unor 

suprafeţe de teren din domeniul public cu 

destinaţia de staţii de taximetrie. 

                                      448 lei/an 

           112 lei/trimestru 

Notă: Pe anul 2022 tariful pentru staţionare taxi s-a stabilit pentru fiecare persoană fizică autorizată, iar în cazul 

operatorilor de transport, pentru fiecare mijloc de transport autorizat şi se plătește trimestrial, după cum urmeză: 

- Trimestrul I:data de 15 martie 2022 – 112 lei 

- Trimestrul II: data de 15 iunie 2022 – 112 lei 

- Trimestrul III:data de 15 septembrie 2022 – 112 lei 

- Trimestrul IV:data de 15 noiembrie 2022– 112 lei 

     În cazul persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activitate de taximetrie, aceştia au obligaţia depunerii unei 

declaraţii, la Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș, în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei privind eliberarea 

autorizaţiilor de taxi, la care anexează în copie următoarele documente: autorizaţia taxi, dispoziţia prin care a fost eliberată 

autorizaţia de taxi şi cartea de identitate a autovehiculului. 

      În cazul oricăror modificări intervenite, în ceea ce priveşte activitatea de taximetrie, retragere, cedare, anulare 

autorizaţie, depunere în custodie sau altă formă, persoanele fizice şi juridice depun o declaraţie în acest sens, în termen de 

30 de zile de la data emiterii dispoziţiei, conţinând aceste modificări. 

Actele sunt necesare în vederea stabilirii, scăderii şi recalculării, după caz, a tarufului de staţionare pentru ocuparea unor 

suprafeţe de teren din domeniul public cu destinaţia de, staţii de taximetrie. 

Tarifele se urmaresc şi se încasează de către Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș. 

 

XXV Taxa habitat 31 lei/locuinţă/an  

NOTĂ : 

1) Taxa de habitat este instituită ca taxă specială pentru servicile de dezinsectie, deratizare și dezinfecție, de care  
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beneficiază întreaga comunitate locală. 

2)Taxa de habitat se plătește până la data de 15 decembrie a anului fiscal în curs. 

3)Taxa se datorează începând cu data de întâi(01) a lunii următoare datei de dobândire a imobilului. 

4)Sunt scutite de la plata taxei, urmatoarele categorii de persoane fizice: 

- a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

- b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

- c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţiilegaliai 

minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate. 

Actele justificative se depun la Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș. 

XXVI Taxă ocupare domeniul public pentru activităţi 

comerciale, prestări servicii şi confecţionare de 

produse.  

2 lei/mp/zi 

 

 

    Notă :  Taxa se referă la persoanele fizice şi juridice, care ocupă temporar unele suprafeţe de teren, desemnate de lege 

ca fiind „locuri publice altele decât centrele publice de desfacere, pieţe aflate în administrarea Consiliului local 

municipal”, în situaţia în care nu plătesc chirie sau redevenţă, potrivit legii. 

 

XXVII Taxă eliberare copii după documente, deţinute 

de S.P.A.D.P. 
10 lei/copie, format A4 

17 lei/copie, format A3 

 

XXVIII Taxă ocupare domeniul public cu rulote auto, 

trailere auto, remorci auto și altele asemenea, pe 

amplasamentul situat pe str. Koș Karoly, nr. 1B, 

incinta S.P.A.D.P., în limita a 20 locuri. 

56 lei/ loc/luna 

sau 

339 lei/loc/an 

 

XXIX Taxă ocupare domeniul public cu materiale, pe 

amplasamentele situate pe str. Koș Karoly, nr. 

1B, incinta S.P.-A.D.P., în limita locurilor 

/suprafeței  disponibile. 

1 leu/ mp/zi 

sau 

16 lei/mp/lună 

 

NOTĂ: Se interzice depozitarea directă pe sol a materialelor,  acestea depozitându-se numai în recipiente standardizate, 

containere, paletizate sau  ambalate sub orice formă, fără afectarea solului,  depozitarea se face în mod ordonat. 

 

XXX Taxă ocupare domeniul public, pentru 

desfășurara unor performanțe artistice stradale. 1 leu/mp/zi 
 

Notă generală:  

1. Scutiri de taxe: 

a) Activităţile fără scop comercial, organizate în scopuri de sănătate, prevenire boli sau altă formă de acest fel , care se 

adresează direct cetăţenilor. Fac excepție cele cu caracter religios, literar sau altă formă de acest fel. 

b) Activităţile desfăşurate de către asociaţiile studenţeşti, organizaţii ale elevilor, instituţiile de învăţământ, care au sediul, 

respectiv punctul de lucru pe raza Municipiului Târgu Mureş. 

c) Activităţi desfăşurate în parteneriat cu municipiul Târgu Mureş, sau de către municipiul Târgu Mureş. 

d) Activităţi desfăşurate prin campanii de informare şi prevenire, sub coordonarea Poliţiei Municipiului Târgu Mureş. 

e) Activitățile fără scop comercial, ale instituţiilor publice, cu sediul în Municipiul Târgu Mureș.  

f) Instituțiile de cult sunt scutite de la taxa prevăzută la criteriul XIV. 

g)Scutiri potrivit HCL nr. 106 din 28.05.2020. 

2. Se interzice strângerea de fonduri pe domeniul public și/sau privat al municipiului Târgu Mureş. 

3. Toate taxele de ocupare a domeniului public/ publicitate temporară, se achită anticipat, înainte de eliberarea avizului.  

4. Avizele eliberate se pot prelungi doar o singură dată, la cererea solicitantului, cu condiţia depunerii solicitărilor de 

prelungire cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea perioadei trecute în aviz. În caz contrar se va emite un nou aviz, în 

condiţiile legii. 

5. Nerespectarea condiţiilor din avizele eliberate de Serviciul public Administraţia Domeniului Public, duce la anularea 

acestora,  aplicarea sancțiunilor contraveţionale prevăzute în Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri, neeliberarea  altui aviz pe 

perioada unui an și recuperarea sumelor datorate.  

6. Creanţele datorate Serviciului public Administraţia Domeniului Public, rămân active şi se recuperează prin Serviciul 

executare silită și evidența amenzilor din Direcției Fiscală Locală Târgu Mureș. 

7.Asociațiile de proprietari care au contract de asociere cu municipiul Târgu Mureș, pot primii gratuit, foste boxe, folosite 

pentru depozitarea gunoiului menajer sau alte boxe edificate în cartiere, în vederea amenajării unor sedii de 

asociatie.Taxele pentru utilități fiind suportate de către asociații. 

8.Nivelul majorarii de intarziere este prevăzut de Codul de procedură fiscală, pentru fiecare lună sau fractiune de lună, 

începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile 

prevăzute de lege. 
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Condiţie: Pentru orice solicitare de ocupare a domeniului public/ publicitate temporară, se depune cerere tip la municipiul 

Târgu Mureş cu cel puţin 5 zile lucrătoare, înainte de  data la care se face solicitarea, în caz contrar cererea nu se ia în 

considerare. 

Alte reglementări contrare prezentei hotărâri, se abrogă. 

 


