
Anexa I 

la HCL ____/2021 
 

REGULAMENT 

 

privind Programul multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii 

și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului acestora la serviciile 

publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș 

 

 

Art. 1. Beneficiarii programului sunt membrii familiilor cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureş 

care au în întreţinere minim trei copii, din care cel puţin unul minor. 

Pentru a beneficia de facilităţile acordate părinţii sau părintele va îndeplini cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) să aibă domiciliul pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Mureş; 

b) cel puţin unul dintre părinţi are contract de muncă în momentul depunerii solicitării; 

c) să nu aibă datorii la bugetul local; 

d) copiii aflaţi în întreţinere, dacă urmează vreuna din formele învăţământului general 

obligatoriu, fiind înscrişi la o unitate de învăţământ, iar cei din ciclul şcolar să nu aibă mai 

mult de 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii solicitării. 

Art. 2. Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în 

întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) este necăsătorită; 

b) este văduvă; 

c) este divorţată; 

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 

Art. 3. În sensul art. 2 se asimilează termenului „familie” bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii 

lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

Art. 4. Prin termenul „copil” se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre 

soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a 

instituit tutela, potrivit legii. 

Art. 5. Prin termenul de copil se înţelege cel cu vârsta de până la 18 ani care se află în întreţinerea 

părinţilor, precum şi cei care se află în continuarea studiilor, dar nu mai mult de 25 de ani. Vor fi 

îndeplinite condiţiile până la împlinirea vârstei de 18 ani de către toţi copiii. 

Art. 6. Facilităţile se vor acorda pe baza unui dosar de solicitare din partea candidatului, care va 

cuprinde: 

a) Cerere tip (Anexa nr. 1 la Regulament) 

b) Copii după actele de identitate ale membrilor familiei (copie după cartea de identitate, copie 

după certificatul de naştere, după caz copie după certificatul de căsătorie, sentința de divorț, 

certificatul de deces, sentința civilă, încheierea judecătorească); 

c) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinţilor/părintelui (Contractul de muncă pe 

perioadă nedeterminată/actul de numire în funcţie); 

d) Declaraţie pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere (Anexa nr. 2 la 

Regulament); 

e) Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ din care să reiese numărul absenţelor 

nemotivate din anul şcolar anterior depunerii solicitării; pentru copii preşcolari de peste 5 

ani adeverință privind înscrierea la grădiniţă; 

f) Fotografii ale fiecărui membru al familiei (se depun ulterior declarării eligibilităţii). 

 

Art. 7. Facilităţile care vor fi acordate beneficiarilor sunt: 

a) 50% reducere la abonamente şi bilete de acces la Grădina Zoologică; 

b) 50% reducere la abonamente şi bilete de acces la Complexul de Agrement şi Sport 



„Mureşul”; 

c) 50% reducere la abonamente şi bilete de acces la Piscina „ing. Mircea Birău”; 

d) 50% reducere la abonamente şi bilete de acces la Cinema Arta; 

e) 50% reducere la abonamente şi bilete de acces la Teatrul de Vară, la evenimente organizate 

de Municipiul Târgu Mureş sau în colaborare cu Municipiul Târgu Mureş; 

f) intrare gratuită pentru minori şi 50% reducere pentru adulţi la biletele de acces la patinoar; 

g) abonamente lunare gratuite pentru copiii preşcolari şi şcolari la toate liniile urbane ale 

serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ- 

teritorială a Municipiului Tg. Mureș acordate în baza cardului-legitimaţie în original. 

 

Art. 8. Dosarele de solicitare se vor depune la Primăria Municipiului Târgu Mureş, Serviciul Relaţii 

cu Publicul, sau online. Dosarele de solicitare se depun până la data de 10 a fiecărei luni. 

 

Art. 9. În vederea verificării criteriilor de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament, va fi 

numită prin dispoziţia Primarului o Comisie de Validare constituită din trei persoane, din cadrul 

Primăriei Municipiului Târgu Mureş. 

 

Art. 10. Până la data de 15 a fiecărei luni Comisia de Validare desemnată, va întocmi o listă cu 

familiile care vor beneficia de facilităţi. 

 

Art. 11. Lista va fi adusă la cunoştinţă publică prin  afişare  la  sediul  Primăriei  Municipiului 

Târgu Mureş şi pe site-ul www.tirgumures.ro. 
 

Art. 12. Persoanele nemulțumite vor putea formula contestaţii în termen de 10 zile de la data 

afişării acesteia la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureş. Contestaţiile se vor soluţiona în 

termen de 5 zile de la depunerea acestora, de către o Comisie de soluționare a contestațiilor numită 

prin dispoziţie de Primarul Municipiului Târgu Mureş. 

 

Art. 13. Primăria Municipiului Târgu Mureş va emite pentru fiecare beneficiar adult şi minor, un 

card-legitimaţie individual cu fotografie, care va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor 

reducerilor: nume, prenume, codul numeric personal, adresa. 

 

Art. 14. Cardurile se emit cu o valabilitate de trei ani sau, după caz, până la vârsta majoratului 

ultimului minor din familie, deţinerea cardului fiind condiţionată de reconfirmarea anuală a 

criteriilor de eligibilitate prin depunerea documentelor prevăzute la Art.6. Dosarele de reconfirmare 

se depun la 11 luni după emiterea cardului sau la 11 luni după reconfirmarea anterioară. 

 

Art.  15. Evidenţa beneficiarilor cardurilor şi verificarea reconfirmării cardurilor  se va face de  

către Comisia de Validare. 

 

Art. 16. Cardul nu este transmisibil. 

 

Art. 17. În vederea aplicării reducerilor, beneficiarii vor prezenta în momentul achiziţionării 

abonamentelor şi biletelor cardul-legitimaţie emis de Primăria Municipiului Târgu Mureş. 

 

Art. 18. În cazul  în care  survin  modificări  privind  criteriile  de eligibilitate  care sunt  de natură 

a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile stipulate în prezentul Regulament, 

beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa Primăriei Municipiului Târgu Mureş situaţia care 

generează pierderea dreptului în termen de 10 zile de la ivirea  acesteia,  sub  sancţiunea  

recuperării sumelor aferente reducerilor aplicate de la momentul pierderii dreptului. 

http://www.tirgumures.ro/

