
    

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. 222 

din  29  iulie  2021  

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 65 din 25 martie 2021, privind reorganizarea 

Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de 

interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii 

organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții 

 

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

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 52279 din19.07.2021 iniţiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș 

Soós Zoltán, privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din 25 martie 2021, privind 

reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes 

local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea 

organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții 

      - Adresa nr. 20940/2021 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

- Raportul de specialitate nr. 53.271 al Direcţiei proiecte cu finanţare internaţională, resurse 

umane, relaţii cu publicul şi logistică, precum şi Raportul de specialitate nr. 53.395 din 

23.07.2021 al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală,  

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş, 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015; 

 Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

  art. 129 alin.  (1) și (2) lit. „a” și „b”, alin. (3) lit. „c”, al. 14, art. 130 alin. (1)- (3), art. 196 

alin. (1) lit. „a”, şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1  Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 65 din 25 martie 2021, privind 

reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes 



local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea 

organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții, astfel: 

1. Anexa nr.1 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Fiscale Locale 

Târgu Mureș se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

2. Anexa nr.2 privind Organigrama Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș se modifică şi se 

înlocuieşte cu Anexa nr. 2 la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

3 Anexa nr.3 privind Statul de funcții al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș se modifică şi 

se înlocuieşte cu Anexa nr. 3 la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 65 din 25 martie 2021 rămân în vigoare.  

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcția Fiscală Locală Târgu Mureş şi 

compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului. 

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. 

  

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Primarului municipiului Târgu Mureş 

 Direcției Impozite și Taxe Locale Târgu Mureş 

 A.N.F.P. Bucureşti, prin grija Serviciului Resurse Umane. 
 

 

 
      Preşedinte de şedinţă 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                 

 

                                    Contrasemnează    

       Secretarul General al  Municipiului Târgu Mureş 

                    Bâta Anca Voichiţa       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (Hotărârea a fost  adoptată cu  16 voturi „pentru” şi  2 voturi  „abţinere”)                    

 


