
 

 

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.  303 

din  30  septembrie  2021 

privind acordarea unei facilități economice, operatorilor economici care desfăşoară activităţi în 

spaţiile publice deschise, cu terase, a căror activitate le este restrânsă datorită obligativității 

asigurării unei distanţe de minimum 2 metri între mese, prin micșorarea cu 50% a nivelului taxei 

speciale ”ocupare domeniu public şi privat al municipiului cu terase”, prevăzută la Crt. XXII din 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 230/2020 privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public 

– Administratia domeniului public, pentru anul 2021, precum şi instituirea unor sancţiuni 

contravenţionale, aplicabile acestora 

 

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

 

Având în vedere:  

a) Inițiativa Primarului Municipiului Târgu Mureș, exprimată în Referatul de aprobare nr. 

50176/5898 din 08.07.2021, prin Serviciul public – Administratia Domeniului Public, privind acordarea 

unei facilități economice, operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice deschise, 

cu terase, a căror activitate le este restrânsă datorită obligativității asigurării unei distanţe de minimum 

2 metri între mese, prin micșorarea cu 50% a nivelului taxei speciale ”ocupare domeniu public şi privat 

al municipiului cu terase”, prevăzută la Crt. XXII din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230/2020 privind taxele 

speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public – Administratia domeniului public, pentru anul 

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

b) Raportul de specialitate nr. 52.870/300/21.07.2021 al Direcţiei impozite şi taxe locale, 

c) Raportul de specialitate nr. 56.094/05.08.2021 al Direcţiei juridice, contencios 

administrativ si administraţie publică locală,  

d) Raportul de specialitate nr. 51.641/19.07.2021  din 05.08.2021 al Direcţiei economice, 

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

În conformitate cu: 

 art.87 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Legea nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 394/2020 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și 

Hotărârile ulterioare ale Guvernului prin care aceasta a fost prelungită în mod succesiv; 

 Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 80-82 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

 



 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) - c), alin. (4) lit. c),  alin. (14), art. 139 

alin. (3) lit. c) şi ale art.196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

                                               H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. Se aprobă acordarea unei facilități economice, operatorilor economici care desfăşoară 

activităţi în spaţiile publice deschise, cu terase, a căror activitate le este restrânsă datorită obligativității 

asigurării unei distanţe de minimum 2 metri între mese, prin micșorarea cu 50% a nivelului taxei 

speciale ”ocupare domeniu public şi privat al municipiului cu terase”, prevăzută la Crt. XXII din Anexa 

nr. 1 la HCL nr. 230/2020 privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public – 

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

contravenţionale, aplicabile acestora. 

Art. 2. Se aprobă acordarea facilității economice, prevazută la Art. 1 începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei Hotărâri, până în data de  31.12.2021. 

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Serviciul public - Administraţia Domeniului Public, Direcţia impozite 

şi taxe locale şi Direcţia economică.  

Art. 4.  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. 

      

 

 

                                                                                                                   Președinte de ședință, 

                                                                                                                 Kelemen Attila-Márton 

                              Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  21  voturi  „pentru”)  

 


