
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

           

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 111 

din 24 noiembrie 2016 

privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale pe anul 2017 

percepute prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

 

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

Expunerea de motive a Primarului  Municipiului Tîrgu Mureş nr. 176547 din 7 noiembrie 

2016 prin care se propune aprobarea serviciilor prestate la Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidenţă a Persoanelor, pentru anul 2017. 

Având în vedere Raportul de fundamentare al Direcţiei economice nr. 

60924/15.11.2016, 

Având în vedere prevederile art. 484  din Legia nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările şi complectările ulterioare şi prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale,  

În conformitate cu prevederile art. 20 şi 21 din O.G. nr. 84/2001 privind înfinţarea, 

organizarea şi funcţionarea servicilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu 

modificările şi complectările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.4, lit.(c), art. 45, alin.2 şi art. 115, alin.1, lit.(b) 

din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

H o t ă r ă ş t e : 

 
  Art. 1. Se aprobă cuantumul unor taxe speciale pe anul 2017 percepute prin Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor. 

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  

 

Taxe speciale la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

     

1. Taxe privind utilizarea spaţiilor din imobilul situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Petőfi Sándor, 

nr. 2, în vederea oficierii căsătoriilor, după cum urmează:                 

Pentru zilele de sâmbătă : 

-  între orele   8 – 13   - 75 lei 

- între orele  13 – 16    - 150 lei 

           Pentru zilele de duminică şi sărbători legale : 

            - între orele 10 – 13  - 150 lei 

            Taxa  pentru fotografiere sau filmare video este de: 20 lei. 

2. Pentru viitori soţi, care nu au nici unul domiciliul sau reşedinţa în Tîrgu Mureş, se 

solicită taxa pentru celebrarea căsătoriei de: 300 lei. 

3. Taxă pentru desfacerea căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă, în cuantum de: 750 

lei.  

 
 

 


