
 

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. 35  

din 8 februarie 2021 
 

privind  îndreptarea erorii materiale de redactare, strecurată în cuprinsul Crt. 

XVI  pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și 

tarifele, aplicate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru 

anul 2021, precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale, aplicabile acestora 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5641/537 din 25.01.2021, iniţiat de Primar, 

prin Serviciul public – Administratia domeniului public, privind  îndreptarea erorii materiale de 

redactare, strecurată în cuprinsul Crt. XVI  pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230 din 

17.12.2020 privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public – Administratia 

domeniului public, pentru anul 2021, precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale, 

aplicabile acestoraAvizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate. 

 

În conformitate cu: 

 Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit.c), alin.(4) lit. c) şi ale art.196, 

alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

Art. 1. (I) Se aprobă îndreptarea erorii materiale de redactare, strecurată în cuprinsul 

Crt. XVI  pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și 

tarifele, aplicate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 

2021, precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale, aplicabile acestora,  

(II) Crt. XVI  pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230/2020 va avea următorul 

cuprins: 

XVI 5) Taxă autorizare trafic greu pe raza 

municipiului pe străzi cu restricţii de tonaj( pentru 

autovehicule sau ansambluri  de vehicule cu masa 

maximă autorizată egală sau mai mare de 20 de tone) 

114 lei/zi/vehicul 

 

 

Art.  2.  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă 

publică. 

 



Art.  3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția impozite și taxe locale, 

Direcția Arhitect Şef, Direcţia Poliţia Locală şi Serviciul public- Administraţia Domeniului 

Public. 

Art.  5.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, precum şi 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. 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru) 

 


