
                                                            

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  372 

din  25  noiembrie  2021 

privind stabilirea cuantumului unor taxe specifice ce vor fi percepute de 

       Direcţia ”Arhitect Şef”  în anul fiscal 2022 

 

 

Consiliul local al municipiului  Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 
Având în vedere: 

a) Referatul de Aprobare nr. 5014 din 01.09.2021 inițiat de Primar prin  Direcţia Arhitect 

Şef din cadrul municipiului Târgu Mureş, privind stabilirea cuantumului unor taxe specifice ce vor 

fi percepute de Direcţia ”Arhitect Şef” în anul fiscal 2022,  

b) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local municipal Târgu Mureş, 

c) Raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale nr. 63016/10.09.2021, 

d) Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie 

publică locală nr. 66928/23.09.2021, 

e) Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 64.768/4.359 din 16.09.2021,  

f) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, prevederile art. 484*), art. 

489, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură 

fiscală, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 45 alin. (1^14) 

din Legea  nr. 50/1991 din 29 iulie 1991*** Republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii 

 Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003*** Republicată, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică,  
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi ale art. 243, 

alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
  

H o t ă r ă ş t e : 

      Art. 1. Se aprobă cuantumul taxelor specifice pentru anul fiscal 2022 percepute de Direcţia 

“Arhitect Şef”, astfel: 

-100lei pentru eliberarea avizelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

-100lei pentru emiterea avizelor de oportunitate elaborare Planuri Urbanistice Zonale; 

-100lei pentru avizare documentaţii de urbanism(exceptând cele iniţiate de autorităţile şi instituţiile 

administraţiei publice); 

-100lei pentru eliberare acord unic emis de Comisia de Acord Unic(C.A.U.); 

-50lei pentru planşă format A3- secţiune din harta GIS Târgu Mureş; 

-100lei pentru planşă format A2- secţiune din harta GIS Târgu Mureş;  



-15lei pentru eliberarea avizului în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru 

amenajări terase sezoniere aferente unităţilor de alimentaţie publică şi comerţ promoţional pentru 

amenajare terase sezoniere; 

-Copie xerox format A4: 0,50lei/copie format simplu, 1,00lei format faţă- verso; 

-Copie xerox format simplu A3: 1,00lei/copie; 

-Copie Xerox format faţă- verso A3: 1,50lei/copie; 

     Art. 2. Se instituie taxe datorate notificărilor de către Municipiu a proprietarilor de imobile 

situate în zonele afectate de prevederile documentaţiilor de urbanism P.U.Z./P.U.D., al căror 

cuantum diferă de la caz la caz, prin procedura recuperării ulterioare efectuării notificării a sumelor 

necesare de la contribuabili(iniţiatorii documentaţiilor de urbanism supuse avizării/aprobării). 

      Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi respectarea documentaţiei de urbanism 

se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Arhitect Şef. 

     Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 
 

 

 
                                                                                                                   Președinte de ședință, 

                                                                                                                 Kelemen Atilla-Márton 

 

                             Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Hotărârea  a fost adoptată  cu  18  voturi  „pentru”  şi 2  voturi  „abţinere”)  

  


