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H O T A� R Â R E A   nr. 102 
din 26 martie 2009 

 
   privind modificarea s�i completarea pct. 1.2. din Anexa nr. 1 la Hota�rârea Consiliului local Tîrgu 
Mures� nr. 230/2008 referitoare la aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea s�i 

modificarea avizelor de funct�ionare pentru desfa�s�urarea unor activita�t�i economice s�i a 
autorizat�iilor de funct�ionare pentru unita�t�i de alimentat�ie publica� pe anul 2009 

       
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 
 
 Va�zând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures� nr. 20.464 
din 17.03.2009, prin Direct�ia Activita�t�i Social-Culturale s�i Patrimoniale, privind 
modificarea s�i completarea pct.1.2. din Anexa nr.1 la Hota�rârea Consiliului local Tîrgu 
Mures� nr. 230/2008 referitoare la aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, 
completarea s�i modificarea avizelor de funct�ionare pentru desfa�s�urarea unor activita�t�i 
economice s�i a autorizat�iilor de funct�ionare pentru unita�t�i de alimentat�ie publica� pe anul 
2009, 
 Având în vedere prevederile art. 268 s�i urma�toarele din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, republicata�, ale Hota�rârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare, a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
republicata�, 

În temeiul art. 36, alin. (2), art. 45 s�i art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001,  privind administrat�ia publica� locala�, republicata�, 
 

H o t a� r a� s� t e: 
 

Art. 1. Se aproba� modificarea s�i completarea pct. 1.2. din Anexa nr. 1 la 
Hota�rârea Consiliului local Tîrgu Mures� nr. 230/2008 privind aprobarea nivelului unor 
taxe pentru eliberarea, completarea s�i modificarea avizelor de funct�ionare pentru 
desfa�s�urarea unor activita�t�i economice s�i a autorizat�iilor de funct�ionare pentru unita�t�i de 
alimentat�ie publica� pe anul 2009, conform urma�toarelor articole. 

 
Art. 2. Pentru structurile de vânzare în care, pe lânga� activitatea de alimentat�ie 

publica� se organizeaza� s�i se exploateaza� mas�ini electronice/mecanice cu câs�tiguri de 
ca�tre titularii autorizat�iei de alimentat�ie publica�, care sunt în acelas�i timp s�i proprietarii 
acestora, taxa de autorizare precum s�i viza anuala� a acestora, astfel cum este preva�zuta� 
în Hota�rârea Consiliului local nr. 39/2007, cu modifica�rile s�i completa�rile ulterioare, se 
stabiles�te la 3.000 lei, indiferent de tipul unita�t�ii de alimentat�ie publica� s�i de numa�rul de 
locuri declarate pentru consumatori. 

 
Art. 3. Pentru structurile de vânzare în care, pe lânga� activitatea de alimentat�ie 

publica� se organizeaza� s�i se exploateaza� mas�ini electronice/mecanice cu câs�tiguri, în 



baza orica�rui tip de contract de colaborare între pa�rt�i, except�ie fa�când contractul de 
închiriere/subînchiriere pentru suprafat�a aferenta� organiza�rii s�i exploata�rii acestora 
(titularii autorizat�iei de alimentat�ie publica� nu sunt proprietarii mas�inilor cu câs�tiguri), 
taxa de autorizare precum s�i viza anuala� a acestora, astfel cum este preva�zuta� în 
Hota�rârea Consiliului local nr. 39/2007, cu modifica�rile s�i completa�rile ulterioare, se 
stabiles�te la 3.000 lei, indiferent de tipul unita�t�ii de alimentat�ie publica� s�i de numa�rul de 
locuri declarate pentru consumatori. 

 
Art. 4. Pentru structurile de vânzare în care, pe lânga� activitatea de alimentat�ie 

publica� se organizeaza� s�i se exploateaza� mas�ini electronice/mecanice cu câs�tiguri, în 
baza unui contract de închiriere/subînchiriere pentru suprafat�a aferenta� organiza�rii s�i 
exploata�rii acestora, încheiat cu proprietarul mas�inilor, taxa de avizare precum s�i viza 
anuala� a acestora, se stabiles�te la 1.500 lei. 

 
Art. 5. (1) Taxa de autorizare, respectiv vizare anuala�, preva�zuta� la art. 2. s�i art. 

3. se achita� de ca�tre agentul economic care este titularul autorizat�iei de alimentat�ie 
publica�. 

 (2) Taxa de avizare, respectiv vizare anuala�, preva�zuta� la art. 4. se achita� 
de ca�tre agentul economic care organizeaza� s�i exploateaza� mas�inile 
electronice/mecanice cu câs�tiguri (proprietarul mas�inilor cu câs�tiguri). 

 
Art. 6. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala� a avizelor s�i autorizat�iilor 

ment�ionate mai sus se achita� într-o singura� trans�a�, în termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei hota�râri. 

 
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se 

încredint�eaza� Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Serviciul 
Autoriza�ri s�i Control Activita�t�i Economice din cadrul Direct�iei Activita�t�i Social 
Culturale s�i Patrimoniale s�i Direct�ia Economica�. 

 
          
 

  Pres�edinte de s�edint�a� 
                             ing. Maior Sergiu Claudiu 
                
 
                 Contrasemneaza� 
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 
                  Maria Cioban  

 


