
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

      

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  107 

din  24  noiembrie 2016 

  

privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de 

Direcţia Tehnică pe anul 2017 

 

 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 1244 din 

02.11.2016 privind aprobarea contravalorii serviciilor pe anul 2017 administrate prin Direcţia 

Tehnică.  

Având în vedere Raportul de fundamentare al Direcţiei economice nr. 

60215/17.061/14.11.2016, 

Având în vedere prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal şi în 

conformitate cu art. 30, din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 şi art.115 alin 1 lit b. din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1 Se aprobă contravalorile serviciilor pe anul 2017 administrate prin Direcţia 

Tehnică, prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică, Compartimentul Arhitect şef 

şi Direcţia Tehnică 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 Preşedinte de şedinţă, 

                                    av. Papuc Sergiu Vasile 

   Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan  



                                                                          ANEXA  la HCL Nr. ................./ 2016 

 

 

A. CONTRAVALOARE SERVICII PRESTATE     

      

 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Anul  

2017  

I Contravaloare eliberare AVIZ DIRECŢIA 

TEHNICĂ, mai puţin pentru reţele de transmitere de 

informaţii 

- 1,1 leu/ml pentru reţele edilitare 

- 2,1 leu/mp pentru construcţii 

 

 

II Contravaloare folosinţă stâlpi electrici aflaţi în 

proprietatea municipiului Tg. Mureş, pentru 

linii aeriene sau aparataje, mai puţin reţele 

pentru transmitere de informaţii  

 

 

 

2,60 lei/stâlp/lună 

 

 

 

 

B. AMENZI 

 

 

 Amendă pentru branşarea la reţeaua de iluminat 

public fără autorizare (avizare) 

cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei/ stâlp  

 Amendă pentru amplasare fără autorizaţie a 

panourilor publicitare pe stâlpi electrici de 

iluminat public  

cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei/ stâlp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


