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H O T A� R Â R E A   nr. 198 
din 30 aprilie 2009  

 
privind aprobarea scutirii de plata taxelor pentru afis�aj, a act�iunilor de distribuire de 

pliante, fluturas�i s�i alte materiale electorale, ocuparea domeniului public/privat cu 
amenaja�ri provizorii precum s�i de traversare a domeniului public sau privat al 

municipiului Tîrgu Mures� cu echipaje mobile cu ocazia act�iunilor electorale, pe anul 2009 
 

 
Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a ordinara� de lucru, 

 
Va�zând Expunerea de motive nr. 835 din 28.04.2009 a Primarului municipiului 

Tîrgu Mures�, prezentata� de Serviciul public Administrat�ia domeniului public privind aprobarea 
scutirii de plata taxelor de afis�aj, a act�iunilor de distribuire de pliante, fluturas�i s�i alte materiale 
electorale,ocuparea domeniului public/privat cu amenaja�ri provizorii precum s�i de traversare a 
domeniului public sau privat al municipiului Tîrgu Mures� cu echipaje mobile cu ocazia 
act�iunilor electorale, pe anul 2009, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea s�i desfa�s�urarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu modifica�rile s�i completa�rile ulterioare, 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (9), art. 45, alin. 
(2) s�i art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, 
republicata�, s�i a art. 125 din Ordonant�a Guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedura� 
fiscala�, republicata�, 
 

H o t a� r a� s� t e : 
 

Art. 1. Se aproba� scutirea de plata� a taxelor pentru afis�aj, a taxelor privind act�iunile 
de distribuire de pliante, fluturas�i s�i alte materiale electorale, ocuparea domeniului 
public/privat cu amenaja�ri provizorii precum s�i de traversare a domeniului public sau privat al 
municipiului Tîrgu Mures� cu echipaje mobile cu ocazia act�iunilor electorale pe anul 2009. 

Art. 2. Partidele politice, aliant�ele electorale, aliant�ele politice, organizat�iile 
ceta�t�enilor apart�inând minorita�t�ilor nat�ionale s�i candidat�ii independent�i vor depune cereri 
pentru distribuire de pliante, fluturas�i s�i alte materiale electorale, ocuparea domeniului 
public/privat cu amenaja�ri provizorii precum s�i de traversare a domeniului public sau privat al 
municipiului Tîrgu Mures� cu echipaje mobile la Serviciul administrarea patrimoniului public s�i 
privat din cadrul Administrat�iei domeniului public. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se încredint�eaza� 
Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administrat�ia 
domeniului public. 

 
            Pres�edinte de s�edint�a� 

                ing. Maior Sergiu Claudiu 
 
 
                  Contrasemneaza�  
  Secretarul Municipiului Tîrgu Mures�  
                    Maria Cioban                 
 


