
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. 404 

din 21 decembrie 2021 
 

aprobarea taxelor  pentru  anul  2022 percepute de către  

Administraţia Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești 
 

 

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

 

Având in vedere : 

a) Referatul de aprobare cu nr. 78963/885 din 04.11.2021 prezentat de Administraţia Grădinii 

Zoologice și a Platoului Cornești privind majorarea taxelor pentru anul 2022, 

b) Raportul de specialitate nr. 81.947 din 16.11.2021 al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș, 

c) Raportul de specialitate nr. 82.246 din 16.11.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş. 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- art. 80  și art. 81 din Legea nr. 24 din  27 martie 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

- art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, 

- Legea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În temeiul art.108 lit. „b”, art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. „c”, alin. (6) lit. „a” și „b”, art.139  

alin. (1), alin. (3) lit. „g” și art.196 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, taxele pentru anul 2022, percepute de către Administraţia Grădinii 

Zoologice și a Platoului Cornești, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Administraţia Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești. 

Art. 3. 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. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului 

Cornești. 

                                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”) 

 



 
ANEXA 1 

                
Taxe percepute de către   

Administraţia Grădinii Zoologice si a Platoului Cornești pentru anul 2022 

 

Nr. 

crt. 

Specificaţie  Anul 2021 Anul 2022 

0 1 2 3 
1. Taxă intrare pe bază de bilete : 

lei/intrare/persoană 

  

1.1. - adulţi 20,00 20,00 

1.2.a - copiii (între 2 şi 14 ani), pensionari 

 

5,00 5,00 

1.2.b - grupuri de copii organizate mai mult 

de 10  

2,5 3,00 

1.2.c - elevi, studenţi,  10,00 10,00 

1.3. - persoane cu handicap accentuat si 

grav/ persoane cu dizabilităţi 

Acces gratuit Acces gratuit 

2. Taxă intrare pe bază de bilete : 

lei/intrare/familie  

  

   2.1. - bilet de familie (2 adulți și pana la 2 

copii) 

45,00 45,00 

2.2. - bilet de familie (2 adulți și pana la 5 

copii) 

50,00 50,00 

2.3. Se acordă reducere de 50% la tariful de intrare pentru posesorii cardului de familie 

numeroasă 

3. Taxa de intrare pe baza de 

abonamente : lei/an/persoana 

  

3.1.a Abonament anual – copii si pensionari  30,00 30,00 

3.1.b Abonament anual - elevi, studenți  60,00 60,00 

3.2. Abonament anual - adulți  120,00 120,00 

3.3. Abonament anual copii provenind din 

familii numeroase 

- 15,00 

3.4. Abonament anual adulți cu familii 

numeroase 

- 60,00 

4. Taxă ocupare domeniu public:   

4.2. - pentru alimentație publică 

lei/mp/lună 

50,00 100,00 

4.3. - kurtos, popcorn, etc.        lei/mp/ lună 32,00 80,00 

4.4. - produse nealimentare      lei/mp/ lună 42,00 60,00 

4.5. - jocuri fixe                        lei/mp/ lună 6,50 30,00 

4.6. - jocuri mobile                  lei/buc/ lună 25,00 50,00 

5. Taxă închiriere căsuțe :   

5.1. Tip A                                     lei/zi 65,00 100,00 

5.2. Tip B                                     lei/zi 55,00 90,00 

6. Taxă trenuleț :   

6.1. - copii                                     lei/tură 3,00 3,00 

6.2. - adulți                                    lei/tură 5,00 5,00 
                                                                                

 

 

 

                                                              DIRECTOR ZOO                                                          

                                                           Szánthó János Csaba 


