
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

           

H O T Ă R Â R E A  nr.  113 

din  24  noiembrie 2016 

             

privind  contravaloarea serviciilor prestate de către  

Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2017   

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr.93390 din 10.11.2016, prezentată de Serviciul Public 

de Utilităţi Municipale,  privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public 

de Utilităţi Municipale pentru anul 2017,  

Având în vedere Raportul de fundamentare al Direcţiei economice nr. 

60305/14.11.2016, 

 În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal   

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

art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,  

H o t ă r ă ş t e : 

 

   Art. 1. Se aprobă nivelul contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de 

Utilităţi Municipale  pe anul 2017, cuprinse în anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă 

din prezenta Hotărâre. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public de Utilităţi Municipale. 

 

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   
 



A N E X A  Nr.  1 

Taxe pentru prestări  servicii şi alte taxe speciale   

percepute în cadrul S.P.U.M. pentru anul 2017  

 

Nr.  Servicii U.m. Taxă lei 

crt.    2016 2017  

CIMITIRELE MUNICIPALE 

1 Concesionarea locului de mormânt (pe durata de 

10 de ani) 

1 loc  610,00 610,00  

2 Reconcesionarea locului de mormânt (pe durata 

de 10 de ani) 

1 loc  300,00 300,00  

3 Taxă păstrare  1 caz/zi  50,00 50,00  

4 Transportul intern şi asigurarea caremonialului 

defunctului, săparea gropii şi înhumarea cu / fără 

podină 

1 caz  365,00 365,00  

5 Transportul intern şi asigurarea caremonialului 

defunctului, săparea gropii şi înhumarea în cripte 

simple / duble 

1 caz  320,00 320,00  

6 Taxa de întreţinere cimitir pe un an 1 loc  21,00 21,00  

7 Taxa înmormântare 1 caz  30,00 30,00  

8 Amenajarea şi îngrijirea completă a unui mor-

mânt în perioada 1 aprilie – 31 octombrie prin 

stropire cel puţin de două ori pe săptămână, plivi-

tul şi curăţatul cel puţin o dată în an precum şi 

plantarea mat. floricol adus de client la cerere 

1 loc/perioadă 

 

 210,00 210,00  

9 Aranjat mormânt (exclusiv flori) 1 caz  35,00 35,00  

10 Taxă pentru ocupare temporară de teren din 

domeniul public, în vederea efectuării de lucrări 

funerare 

mp/zi 

 

 15,00 15,00  

11 Taxă pentru autorizare intrare cu mijloace auto 

pentru transportul de materiale de construcţii, 

pentru executarea de lucrări funerare 

- execuţie ramă 

- execuţie criptă  

 

 

 

Lucrare 

Lucrare 

  

 

 

19,00 

27,00 

 

 

 

19,00 

27,00 

 

12 Taxă pentru utilizarea apei la executarea de 

lucrări funerare 

- execuţie ramă 

- execuţie criptă 

 

 

Buc 

Buc 

  

 

20,00 

30,00 

 

 

20,00 

30,00 

 

13 Taxă ocupare parţială a domeniului public (pentru 

depozitarea materialelor de construcţii 

Lei/mp/zi  60,00 60,00  

CETATEA TÎRGU MUREŞ,  TEATRUL DE VARĂ, PARC MUNICIPAL, CĂMINUL 

CULTURAL MUREŞENI  

1 Taxă închirieri spaţii Mp/oră  0,30 0,30  

2 Taxă organizare manifestări Activ./zi  750,00 750,00  

3 Taxă pentru organizarea unor manifestări de către 

fundaţii, organizaţii neguvernamentale şi instituţii 

de învăţământ şi cultură şi partide politice 

Activ./zi  35,00 35,00  

4 Taxă pentru organizarea de spectacole Spect./zi  450,00 450,00  



5 Taxă închiriere spaţiu pentru organizarea de 

cursuri, seminarii, conferinţe de către: 

a) instituţii de învăţământ şi cultură asimilate 

b) alte 

Curs/oră   

 

7,50 

32,00 

 

 

7,50 

32,00 

 

6 Taxă pentru activităţi de alimentaţie publică 

a) ocupare teren 

b) interior 

 

Mp/zi 

Mp/zi 

  

3,50 

4,50 

 

3,50 

4,50 

 

7 Taxă închiriere sonorizare şi lumini 

a) instituţii 

b) agenţi economici 

c) ONG-uri, partide politice 

 

Lei/oră 

Lei/oră 

Lei/oră 

  

65,00 

150,00 

30,00 

 

65,00 

150,00 

30,00 

 

8 Taxă ocupare teren pentru activităţi comerciale 

ambulante 

Lei/căsuţă/zi  41,00 41,00  

9 Taxă închirieri 

a) căsuţe tip A 

b) căsuţe tip B 

 

Lei/zi 

Lei/zi 

  

60,00 

50,00 

 

60,00 

50,00 

 

10 Taxă vizitare Cetate – copii Lei/pers  1,00 1,00  

10 Taxă vizitare Cetate – adulţi Lei/pers  3,00 4,00  

11 Taxă acces grup cu asig. Ghid Lei/grup  30,00 30,00  

12 Taxă auto liberă-trecere şi oprire pentru mijloace 

de transport (max. 2 ore) 

Mijl.tp./zi  15,00 15,00  

13 Taxă ocupare teren – terase Lei/zi  15,00 15,00  

14 Taxă amplasare panouri publicitate (banner) Lei/mp/zi  3,50 3,50  

15 Taxă închiriere spaţii pe perioadă determinată 

(max. 24 luni) prin contracte succesive  

Lei/mp/ lună  12,00 12,00  

16 Taxă închiriere spaţii culturale pe perioadă 

determinată pentru ONG-uri şi instituţii 

Lei/mp/ lună  3,50 3,50  

17 Taxă închiriere spaţii culturale pe perioadă 

determinată pentru ONG-uri pt. folosire exclusiv 

culturală (max. 12 luni) prin contracte succesive 

Lei/încăpere/ 

lună 

 1,00 1,00  

18 Taxă intrare spectacol  

- adulţi 

- studenţi 

- copii 

 

1 spectacol 

1 spectacol 

1 spectacol 

   

25,00 

15,00 

10,00 

 

19 Taxă intrare  spectacole pentru grupuri organizate 

de instituţii, ONG-uri, Biserici, de minim 20 

persoane 

Lei/persoană/ 

spectacol 

  1,00  

20 Taxă pentru alte activităţi Lei/activitate   150,00  

21 Taxă vinotecă Lei /degustare / 

pers. 

  30,00  

22 Taxă Casa Căsătoriilor/Centru de conferinţe Lei/oră   50,00  

23 Taxă folosire camere Lei/persoană   60,00  

24 Taxă activităţi comerciale 

- interior 

- exterior 

 

Lei/mp/zi 

Lei/mp/zi 

   

2,00 

1,50 

 

25 Taxă pentru alte activităţi 

- interior 

- exterior 

 

Lei/mp/zi 

Lei/mp/zi 

   

0,50 

0,25 

 



Acţiunile de caritate sunt scutite de taxe la Cetate, Teatrul de Vară.  

Grupurile organizate de minim 20 persoane, pot beneficia de reducere de 50%. 

Pentru ONG-urile, instituţiile şi partidele politice tarifele se reduc cu 80%. 

Taxe pentru diverse servicii sezoniere prestate şi activităţi sportive 

1 Taxă patinoar – adulţi* 

                       - copii 

Lei/tură 

Lei/tură 

 10,00 

8,00 

10,00 

8,00 

 

2 Taxă patinoar acces însoţitor Lei/pers.  3,00 3,00  

3 Taxă închiriere patine Lei/tură  12,00 12,00  

4 Taxă ascuţit patine Lei/pereche  10,00 10,00  

5 Taxă abonament  pentru patinoar Lei/lună  120,00 120,00  

6 Taxă abonament  pentru copii Lei/lună  60,00 60,00  

7 Taxă organizare competiţii sportive, evenimente, 

cursuri 

Lei/eveniment/ 

curs 

 50,00 50,00  

8 Taxă organizare competiţii sportive, evenimente, 

cursuri de către ONG-uri, instituţii, şcoli, etc  

Lei/eveniment/  

curs 

 25,00 25,00  

9 Taxă organizare ore de educaţie fizică pentru 

şcoli (valabile pentru tura 1 şi 2) 

Lei/curs  80,00 80,00  

10 Taxă închiriere palete/ rachete tenis/badminton  

(1 tură = 1 h) 

Lei/tură  5,00 5,00  

11 Taxă închiriere sanie/colac, cu urcare pe jos Lei/buc/tură  1,00 1,00  

12 Taxă închiriere sanie/colac,  cu  urcare lift săniuţe Lei/buc/tură  2,00 2,00  

13 Taxă închiriere  jocuri (şah, remi, etc.) Lei/joc/1 h  3,00 3,00  

14 Taxă trenuleţ copii  Lei/tură  3,00 3,00  

15 Taxă trenuleţ adulţi Lei/tură  5,00 5,00  

16 Taxă închiriere teren tenis** Lei/oră  10,00 10,00  

17 Taxă închiriere teren tenis cu nocturnă** Lei/oră  25,00 25,00  

18 Taxă închiriere teren sintetic** Lei/oră  100,00 100,00  

19 Taxă închiriere teren sintetic cu nocturnă** Lei/oră  130,00 130,00  

20 Taxă închiriere teren fotbal pentru  ONG-uri        

( max.12 luni)** 

Lei/lună  750,00 750,00  

21 Taxă închiriere teren fotbal cu iarbă naturală** Lei/oră  100,00 100,00  

22 Taxă închiriere teren fotbal cu iarbă naturală cu 

nocturnă** 

Lei/oră  150,00 150,00  

23 Taxă ocupare domeniu public pentru activităţi 

sezoniere (max. 6 ani) prin contracte succesive: 

- alimentaţie publică 

- kurtes, popcorn, etc. 

- produse nealimentare 

- jocuri 

 

 

Lei/mp/lună 

Lei/mp/lună 

Lei/mp/lună 

Lei/mp/lună 

  

 

45,00 

30,00 

37,50 

6,00 

 

 

45,00 

30,00 

37,50 

6,00 

 

24 Taxă parcare Lei/oră  2,00 2,00  

25 Taxă parcare Lei/zi  15,00 15,00  

* Pentru copiii sub 3 ani se oferă gratuitate la taxa de intrare pe patinoar. 

  Pentru studenţii posesori de legitimaţie se aplică taxe reduse cu 20%. 

** Cluburile sportive profesioniste beneficiază de o reducere de 80 % pentru competiţiile 

organizate de FRF. 

VESPASIANE 

1 Taxă WC  1 pers.  1,50 1,50  

1 Taxă pişoar 1 pers.   1,00  

2 Taxă duş (pentru ½ h) 1 pers.  3,00 3,00  



 
          DIRECTOR S.P.U.M., 

                        Mircea Moldovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 

 

 

Tarife de intrare la spectacole care vor fi percepute de către 

Serviciul Public de Utilităţi Municipale – Serviciul Cinematografe în anul 2017 

 

 

Nr.  Servicii U.m. Taxă lei 

crt.    2016 2017  

 

1 Intrare spectacol – filme româneşti 1 spectacol  10,00 10,00  

2 Intrare spectacol – filme europene 1 spectacol  12,00 12,00  

3 Intrare spectacol  3 D 1 spectacol  16,00 16,00  

4 Intrare spectacol 2 D  1 spectacol  14,00 14,00  

5 Intrare spectacol  - Blockbuster 1 spectacol  20,00 20,00  

6 Abonament lunar pentru 5 spectacole Lei/lună/5 spect  40,00 40,00  

7 Taxă închiriere hol Lei/mp/oră  0,25 0,25  

8 Taxă organizare spectacole Lei/spectacol  450,00 450,00  

9 Taxă organizare spectacole de către şcoli, 

instituţii, ONG-uri, biserici 

Lei/spectacol  100,00 100,00  

10 Taxă închiriere sală „Club 30” Lei/spectacol 

(max. 3 ore) 

 500,00 500,00  

11 Preţ vânzare ochelari pasivi pentru 3D Lei/buc  2,50 2,50  

12 Taxă intrare  pentru grupuri organizate de 

instituţii, ONG-uri, Biserici, de minim 40 

persoane 

Lei/persoană /   

1 spectacol 

 1,00 1,00  

13 Taxă pentru organizare de aniversări copii Lei/aniversare  200,00 200,00  



14 Taxă pentru alte activităţi (lansări de carte, 

conferinţe etc.) 

Lei/activitate  400,00 400,00  

15 Taxă pentru alte activităţi organizate de ONG-uri 

(lansări de carte, conferinţe etc.) 

Lei/activitate  250,00 250,00  

16 Taxă închiriere Sala Arta Lei/activitate   800,00  

17 Taxă închirriere Sala Flora Lei/activitate   550,00  

18 Taxă închiriere săli instituţii, ONG-uri, biserici  Lei/activitate   100,00  

 

Pentru studenţii posesori de legitimaţie se aplică taxe reduse cu 40%. 

Pentru copii se aplică taxe reduse cu 50 %, la spectacolele la care au acces. 

 

 

 

          DIRECTOR S.P.U.M., 

                        Mircea Moldovan 

      

 
 

 

 

A N E X A  Nr.  3 

 

Tarife de cazare şi a adaosului comercial pentru serviciile şi produsele 

de alimentaţie publică care vor fi percepute  la Hotel – Restaurant Tineretului în 

anul 2017 

 

Nr.  Servicii U.m. Taxă lei 

crt.   2016 2017 2017  
sâmbătă, 

duminică 

Serviciul de Activităţi Culturale de Prestării Servicii Hoteliere,  Alimentaţie Publică şi alte 

activităţi la Hotel – Restaurant Tineretului 

1 Cazare cameră cu două paturi, eclus etajul IV Lei/cameră/zi 120,00 120,00 100,00  

2 Cazare cameră cu două paturi, etajul IV Lei/cameră/zi 100,00 100,00 80,00  

3 Cazare apartament Lei/apartam./zi 150,00 150,00 130,00  

4 Cazare cameră în regim singel, exclus etajul IV Lei/cameră/zi 90,00 90,00 80,00  

5 Cazare cameră în regim singel, etajul IV Lei/cameră/zi 80,00 80,00 70,00  

Tarifele de cazare conţin contravaloarea bonului de mic dejun în valoare de 10 lei/persoană. 

A 10-a noapte a unui turist este gratuită. Pentru grupuri mai mari de 10 persoane , se acordă o 

reducere de 5% la tariful de cazare. Pentru grupurile de turişti mai mari de 20 persoane , se 

acordă o reducere de 10% la tariful de cazare. Pentru grupurile de turişti mai mari de 40 

persoane, se acordă o reducere de 15% la tariful de cazare. Pentru turismul de conferinţă, se 

acordă o reducere de 20% la tariful de cazare. 

6 Tarife de cazare suportate de municipalitate 

pentru  cameră cu două paturi, dar nu mai mult 

de 3 zile/lună 

Lei/loc/zi 40,00 40,00   



7 Tarife de cazare suportate de municipalitate 

pentru  cameră cu un pat, dar nu mai mult de 3 

zile/lună 

Lei/loc/zi 50,00 50,00   

8 Tarife de cazare suportate de municipalitate 

pentru  apartament, dar nu mai mult de 3 

zile/lună 

Lei/apartam./zi 80,00 80,00   

Tarifele preferenţiale nu includ bonul valoric de mic dejun. La solicitare se adaugă 10 lei/persoană pentru 

micul dejun. 

9 Cazare pentru o perioadă mai mare de o lună 

pentru persoane care desfăşoară activităţi 

specializate şi a căror prezenţă reprezintă 

interesul municipiului Tg. Mureş: inclusiv pentru 

piloţii şi medicii specialişti care deservesc 

activitatea SMURD şi ambulanţă. 

Lei/loc/zi 30,00 30,00   

Pentru cluburile sportive, ONG-uri şi invitaţii oficiali ai Municipiului Tîrgu Mureş se pot acorda 

facilităţi la cazare cu acordul executivului Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, preţul cazării nu va fi 

mai mic decât costurile aferente consumurilor pentru fiecare cameră de cazare în parte şi nu este 

inclus micul dejun (HCL nr.372/28.10.2010) . 

10 Tarife practicate cu agenţiile de turism :  

- Cazare  cameră cu două paturi, cu mic 

dejun inclus 

- Cazare  cameră cu un pat, cu mic dejun 

inclus 

- Cazare  apartament, cu mic dejun inclus 

- Copii cazaţi în pat suplimentar, cu mic 

dejun inclus 

 

Lei/cameră/zi 

 

Lei/cameră/zi 

 

Lei/apartam./zi 

Lei/loc/zi 

 

 

100,00 

 

80,00 

 

130,00 

30,00 

 

100,00 

 

80,00 

 

130,00 

30,00 

  

Pentru copii cazaţi în pat suplimentar într-o cameră dublă plătesc 50% din  valoarea unui loc de 

cazare. 

Pentru grupurile de turişti  mai mari de 20 persoane se acordă o reducere de 10% la tariful de cazare. 

Pentru grupurile de turişti  mai mari de 40 persoane se acordă o reducere de 15% la tariful de cazare. 

 

11 Pachet turistic pentru 1 persoană cu pensiune 

completă, inclus intrare grădina zoologică, 

piscină, wekend, Cetatea Tg. Mureş, Platoul 

Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de săniuş 

(funcţie de sezon), cinematograf 

Lei/loc/3 zile 400,00 400,00   

12 Pachet turistic pentru 1 persoană cu pensiune 

completă, inclus ghid turistic, intrare grădina 

zoologică, piscină, wekend, Cetatea Tg. Mureş, 

Platoul Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de 

săniuş (funcţie de sezon), cinematograf, Muzeul 

Judeţean, Palatul Cuturii, Catedrala Mare, etc. 

Lei/loc/5 zile 700,00 700,00   



13 Pachet turistic pentru 1 persoană cu  pensiune 

completă, inclus ghid turistic, intrare grădina 

zoologică, piscină, weekend, Cetatea Tg. Mureş, 

Platoul Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de 

săniuş (funcţie de sezon), cinematograf, Muzeul 

Judeţean, Palatul Cuturii, Catedrala Mare, 

excursie la un obiectiv turistic în judeţ (ex. 

Cetatea din Sighişoara), etc. 

Lei/loc/7 zile 1.000,00 1.000,00   

Tarifele mai pot fi negociate în funcţie de perioada de cazare şi de numărul de persoane. 
 

14 Tarife pentru punerea la dispoziţie a spaţiului 

pentru servicii complementare 

Lei/mp/lună 10,00 10,00   

ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

15 Practicarea unui adaos comercial între 10%-400% 

pentru serviciile şi produsele de alimentaţie 

publică, astfel: 

- produse alimentare  

- băuturi alcoolice 

 

 

 

% 

% 

 

 

 

10 – 300 

20 - 400 

 

 

 

10 – 300 

20 - 400 

  

Se stabileşte meniul zilei pe categorii: la 9 lei, 10 lei, 12 lei şi 15 lei / meniu. 

Rezervarea spaţiului pentru mese organizate se face cu  plata unui avans de minim 10%  din 

antecalculaţia mesei. 

16 Tarife rezervări spaţii  pentru diferite activităţi 

(mai puţin alimentaţie publică): 

- sală de consumaţie cu 40 de locuri 

- salon cu 20 de locuri 

 

 

Lei/6 ore 

Lei/6ore 

 

 

200,00 

125,00 

 

 

200,00 

125,00 

  

CENTRUL CULTURAL  MIHAI EMINESCU 

1 Tarife chirii sala mare: 

- pentru 1 oră 

 

Lei 

 

300,00 

 

300,00 

 

Pentru spectacolele, cu biletele organizatorilor, 20% din valoarea încasărilor, dar nu mai puţin de 

600 lei pentru o reprezentaţie de 2 ore. 

Pentru spectacole organizate de ONG-uri, instituţii şi partide politice tarifele se reduc cu 80%. 

Tarifele de închiriere a sălilor se reduc, acordându-se tarife preferenţiale cu ocazia unor acţiuni 

caritabile, non profit sau de interes major precum şi cele organizate de municipalitate, dar nu mai 

mult de 60%. 

2. Tarif chirie sală mică Lei/oră 50,00 50,00  

3. Tarif chirie hol parter Lei/oră 60,00 60,00  

4 Tarif pentru organizare de expoziţii – hol mare 

parter (220 mp) 

Lei/zi 600,00 600,00  

5 Tarif pentru închiriere Club Tineret Lei/mp/oră 0,25 0,25  

6 Tarif pentru activităţi cu copii sub 12 ani în Club 

Tineret 

Lei/mp/zi 0,25 0,25  

Pentru tarifele de închiriere hol se poate acorda o reducere de 20%, dacă manifestările au o durată 

mai mare de 3 zile. 

Tarifele de închiriere se reduc, acordându-se tarife preferenţiale cu ocazia unor acţiuni caritabile, 

non profit sau de interes major precum şi cele organizate de municipalitate, dar nu mai mult de 

80%. 

6 Tarif intrare Club Tineret Lei 10,00 10,00  

Tariful de intrare conţine contravaloarea bonului de consumaţie în valoare der 5 lei/persoană. 



7 Tarife închiriere  spaţii culturale pentru ONG-uri 

şi instituţii 

Lei/mp/lună 3 - 15,00 3 - 15,00  

8 Tarife închiriere  activităţi conexe Lei/mp/oră 0,25 0,25  

9 Taxă parcare Lei/oră 2,00 2,00  

10 Taxă parcare Lei/zi 15,00 15,00  

 

 

          DIRECTOR S.P.U.M., 

                        Mircea Moldovan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 4 

 

Tarife de cazare şi a adaosului comercial pentru serviciile şi produsele 

de alimentaţie publică care vor fi percepute la Pensiunea Turistică „Weekend”  

în anul 2017 

 

 

Nr.  Servicii U.m. Taxă lei 

crt.    2016 2017  

Pensiunea Turistică „Weekend” – Casa de Oaspeţi 

1 Cazare apartament cu patru paturi Lei/cameră/zi  240,00 240,00  

2 Cazare cameră cu două paturi Lei/cameră/zi  120,00 120,00  

3 Cazare cameră cu un pat, cu mic dejun Lei/cameră/zi  80,00 80,00  

Tarifele de cazare conţin contravaloarea bonului de mic dejun în valoare de 15 lei/persoană. 

A 10-a noapte a unui turist este gratuită. Pentru grupuri mai mari de 10 persoane , se acordă o 

reducere de 5% la tariful de cazare. Pentru grupurile de turişti mai mari de 20 persoane , se 

acordă o reducere de 10% la tariful de cazare. Pentru grupurile de turişti mai mari de 40 

persoane, se acordă o reducere de 15% la tariful de cazare. Pentru turismul de conferinţă, se 

acordă o reducere de 20% la tariful de cazare. 

4 Tarife de cazare suportate de municipalitate 

pentru  cameră cu două paturi, dar nu mai mult 

de 3 zile/lună 

Lei/loc/zi  40,00 40,00  

5 Tarife de cazare suportate de municipalitate 

pentru  cameră cu un pat, dar nu mai mult de 3 

zile/lună 

Lei/loc/zi  50,00 50,00  

6 Tarife de cazare suportate de municipalitate 

pentru  apartament, dar nu mai mult de 3 

zile/lună 

Lei/apartam./zi  80,00 80,00  

Tarifele preferenţiale nu includ bonul valoric de mic dejun. La solicitare se adaugă 15 lei/persoană pentru 

micul dejun. 

8 Cazare pentru o perioadă mai mare de o lună 

pentru persoane care desfăşoară activităţi 

specializate şi a căror prezenţă reprezintă 

interesul municipiului Tg. Mureş: inclusiv pentru 

piloţii şi medicii specialişti care deservesc 

activitatea SMURD şi ambulanţă. 

Lei/loc/zi  30,00 30,00  

Pentru cluburile sportive, ONG-uri şi invitaţii oficiali ai Municipiului Tîrgu Mureş se pot acorda 

facilităţi la cazare cu acordul executivului Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, preţul cazării nu va fi 

mai mic decât costurile aferente consumurilor pentru fiecare cameră de cazare în parte şi nu este 

inclus micul dejun (HCL nr. 372/28.10.2010). 

9 Tarife practicate cu agenţiile de turism :  

- Cazare  apartament cu patru paturi, cu mic 

dejun inclus 

- Cazare  cameră cu două paturi, cu mic 

dejun inclus 

- Copii cazaţi în pat suplimentar, cu mic 

dejun inclus 

 

Lei/cameră/zi 

 

Lei/cameră/zi 

 

Lei/loc/zi 

 

  

180,00 

 

80,00 

 

30,00 

 

180,00 

 

80,00 

 

30,00 

 



Pentru copii cazaţi în pat suplimentar într-o cameră dublă plătesc 50% din  valoarea unui loc de 

cazare. 

Pentru grupurile de turişti  mai mari de 20 persoane se acordă o reducere de 10% la tariful de cazare. 

Pentru grupurile de turişti  mai mari de 40 persoane se acordă o reducere de 15% la tariful de cazare. 

 

10 Pachet turistic pentru 1 persoană cu pensiune 

completă, inclus intrare grădina zoologică, 

piscină, wekend, Cetatea Tg. Mureş, Platoul 

Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de săniuş 

(funcţie de sezon), cinematograf 

Lei/loc/3 zile  400,00 400,00  

11 Pachet turistic pentru 1 persoană cu pensiune 

completă, inclus ghid turistic, intrare grădina 

zoologică, piscină, wekend, Cetatea Tg. Mureş, 

Platoul Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de 

săniuş (funcţie de sezon), cinematograf, Muzeul 

Judeţean, Palatul Cuturii, Catedrala Mare, etc. 

Lei/loc/5 zile  700,00 700,00  

12 Pachet turistic pentru 1 persoană cu  pensiune 

completă, inclus ghid turistic, intrare grădina 

zoologică, piscină, weekend, Cetatea Tg. Mureş, 

Platoul Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de 

săniuş (funcţie de sezon), cinematograf, Muzeul 

Judeţean, Palatul Cuturii, Catedrala Mare, 

excursie la un obiectiv turistic în judeţ (ex. 

Cetatea din Sighişoara), etc. 

Lei/loc/7 zile  1.000,00 1.000,00  

Tarifele mai pot fi negociate în funcţie de perioada de cazare şi de numărul de persoane. 
 

ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

13 Practicarea unui adaos comercial între 10%-400% 

pentru serviciile şi produsele de alimentaţie 

publică, astfel: 

- produse alimentare  

- băuturi alcoolice 

 

 

 

% 

% 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 300 

20 - 400 

 

 

 

10 – 300 

20 - 400 

 

Se stabileşte meniul zilei pe categorii: la 9 lei, 10 lei, 12 lei şi 15 lei / meniu. 

Rezervarea spaţiului pentru mese organizate se face cu  plata unui avans de minim 10%  din 

antecalculaţia mesei. 

14 Tarife rezervări spaţii  pentru diferite activităţi 

(mai puţin alimentaţie publică): 

- sală de consumaţie cu 150 de locuri 

- salon cu 25 de locuri 

 

 

Lei/6 ore 

Lei/6 ore 

  

 

250,00 

150,00 

 

 

250,00 

150,00 

 

15 Tarif folosire saună şi proceduri de recuperare 

(fitness): 

- bilet intrare 

- abonament 

 

 

Lei/pers./oră 

Lei/pers./lună 

  

 

3,00 

40,00 

 

 

3,00 

40,00 

 

 

 

 

          DIRECTOR S.P.U.M., 

                        Mircea Moldovan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 

 

Tarife de cazare şi a adaosului comercial pentru serviciile şi produsele 

de alimentaţie publică care vor fi percepute la Punctul  alimentaţie publică şi 

cazare terenuri sportive  în anul 2017 

 

 

Nr.  Servicii U.m. Taxă lei 

crt.    2016 2017  

Punctul alimentaţie publică şi cazare terenuri sportive 

1 Cazare cameră cu două paturi, cu mic dejun Lei/cameră/zi  120,00 120,00  

Tarifele de cazare conţin contravaloarea bonului de mic dejun în valoare de 15 lei/persoană. 

A 10-a noapte a unui turist este gratuită. Pentru grupuri mai mari de 10 persoane , se acordă o 

reducere de 5% la tariful de cazare. Pentru grupurile de turişti mai mari de 20 persoane , se 

acordă o reducere de 10% la tariful de cazare. Pentru grupurile de turişti mai mari de 40 

persoane, se acordă o reducere de 15% la tariful de cazare. Pentru turismul de conferinţă, se 

acordă o reducere de 20% la tariful de cazare. 

2 Tarife de cazare suportate de municipalitate 

pentru  cameră cu două paturi, dar nu mai mult 

de 3 zile/lună 

Lei/loc/zi  40,00 40,00  

Tarifele preferenţiale nu includ bonul valoric de mic dejun. La solicitare se adaugă 15 lei/persoană pentru 

micul dejun. 

5 Cazare pentru o perioadă mai mare de o lună 

pentru persoane care desfăşoară activităţi 

specializate şi a căror prezenţă reprezintă 

interesul municipiului Tg. Mureş: inclusiv pentru 

piloţii şi medicii specialişti care deservesc 

activitatea SMURD şi ambulanţă. 

Lei/loc/zi  30,00 30,00  

Pentru cluburile sportive, ONG-uri şi invitaţii oficiali ai Municipiului Tîrgu Mureş se pot acorda 

facilităţi la cazare cu acordul executivului Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, preţul cazării nu va fi 

mai mic decât costurile aferente consumurilor pentru fiecare cameră de cazare în parte şi nu este 

inclus micul dejun (HCL nr. 372/28.10.2010). 



6 Tarife practicate cu agenţiile de turism :  

- Cazare  cameră cu două paturi, cu mic 

dejun inclus 

- Copii cazaţi în pat suplimentar, cu mic 

dejun inclus 

 

Lei/cameră/zi 

 

Lei/loc/zi 

 

  

80,00 

 

30,00 

 

80,00 

 

30,00 

 

Pentru copii cazaţi în pat suplimentar într-o cameră dublă plătesc 50% din  valoarea unui loc de 

cazare. 

Pentru grupurile de turişti  mai mari de 20 persoane se acordă o reducere de 10% la tariful de cazare. 

Pentru grupurile de turişti  mai mari de 40 persoane se acordă o reducere de 15% la tariful de cazare. 

 

7 Pachet turistic pentru 1 persoană cu pensiune 

completă, inclus intrare grădina zoologică, 

piscină, wekend, Cetatea Tg. Mureş, Platoul 

Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de săniuş 

(funcţie de sezon), cinematograf 

Lei/loc/3 zile  400,00 400,00  

8 Pachet turistic pentru 1 persoană cu pensiune 

completă, inclus ghid turistic, intrare grădina 

zoologică, piscină, wekend, Cetatea Tg. Mureş, 

Platoul Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de 

săniuş (funcţie de sezon), cinematograf, Muzeul 

Judeţean, Palatul Cuturii, Catedrala Mare, etc. 

Lei/loc/5 zile  700,00 700,00  

9 Pachet turistic pentru 1 persoană cu  pensiune 

completă, inclus ghid turistic, intrare grădina 

zoologică, piscină, weekend, Cetatea Tg. Mureş, 

Platoul Corneşti, teren sport, patinoar şi pârtie de 

săniuş (funcţie de sezon), cinematograf, Muzeul 

Judeţean, Palatul Cuturii, Catedrala Mare, 

excursie la un obiectiv turistic în judeţ (ex. 

Cetatea din Sighişoara), etc. 

Lei/loc/7 zile  1.000,00 1.000,00  

Tarifele mai pot fi negociate în funcţie de perioada de cazare şi de numărul de persoane. 
 

ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

10 Practicarea unui adaos comercial între 10%-400% 

pentru serviciile şi produsele de alimentaţie 

publică, astfel: 

- produse alimentare  

- băuturi alcoolice 

 

 

 

% 

% 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 300 

20 - 400 

 

 

 

10 – 300 

20 - 400 

 

Se stabileşte meniul zilei pe categorii: la 9 lei, 10 lei, 12 lei şi 15 lei / meniu. 

Rezervarea spaţiului pentru mese organizate se face cu  plata unui avans de minim 10%  din 

antecalculaţia mesei. 

11 Tarife rezervări spaţii  pentru diferite activităţi 

(mai puţin alimentaţie publică): 

- salon cu 25 de locuri 

 

 

Lei/6 ore 

  

 

150,00 

 

 

150,00 

 

12 Tarif folosire SPA Lei/pers/şedinţă  10,00 10,00  

13 Tarif folosire sală de forţă Lei/pers/şedinţă  10,00 10,00  

14 Tarif închiriere anexe spaţii Lei/mp/oră  0,30 0,30  

15 Tarif abonament sală SPA Lei/lună  150,00 150,00  

16 Tarif abonament sală forţă Lei/lună  100,00 100,00  

17 Tarif parcare  Mijl.de tr./oră  2,00 2,00  



18 Tarif parcare  Mijl.de tr./zi  15,00 15,00  

19 Taxă închiriere teren fotbal cu iarbă naturală** Lei/oră  100,00 100,00  

20 Taxă închiriere teren fotbal cu iarbă naturală cu 

nocturnă** 

Lei/oră  150,00 150,00  

21 Taxă închiriere teren fotbal pentru ONG-uri 

(max.12 luni)** 

Lei/lună  750,00 750,00  

** Cluburile sportive profesioniste pot beneficia de o reducere de 80 % pentru competiţiile 

organizate de FRF. 

 

 

 

          DIRECTOR S.P.U.M., 

                        Mircea Moldovan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


