
 

 

 

                                                           

 

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.  370 

din  25  noiembrie  2021 

privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea 

avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor  

de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor  

pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2022 

 

 

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

Având în vedere:   

a) Referatul de aprobare nr. 64002 din 13.09.2021 inițiat de Primar prin Direcţia activităţi 

social-culturale, patrimoniale şi comerciale, privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru 

emiterea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi 

economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a 

autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2022, 

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

publică locală nr. 65885/20.09.2021; 

c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş; 

În conformitate cu prevederile art.475, alin.(3), (4) şi (5) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi ale 

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

 

În temeiul  art.129, alin.(1) şi (14), al art.196, alin.(1), lit.a) şi al 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, pentru anul fiscal 2022, nivelurile unor taxe pentru eliberarea, 

completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, 

a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor 

pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, cuprinse în Anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelul „Declaraţie în vederea obţinerii vizei anuale pentru desfăşurarea 

activităţilor economice”, prevăzut în Anexa nr.2, şi modelul „Declaraţie în vederea obţinerii vizei 

anuale pentru desfăşurarea activităţilor de transport în regim de taxi”, prevăzut în Anexa nr.3, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, şi care se vor completa şi depune în vederea 

obţinerii vizei anuale pentru avizele/autorizaţiile privind desfăşurarea de activităţi economice și de 

transport în regim de taxi. 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale – 

Serviciul autorizări activităţi economice şi Direcţia fiscală locală. 

 



 

 

 

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: 

  - Direcţiei activităţi social-culturale, patrimoniale şi comerciale; 

  - Direcţiei fiscale locale. 

 

 

                                                                                                                   Președinte de ședință, 

                                                                                                                 Kelemen Atilla-Márton 

 

                             Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Hotărârea  a fost adoptată  cu  19  voturi  „pentru”) 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.2 

Declaraţie 
în vederea obţinerii vizei anuale 

pentru desfăşurarea activităţilor economice 

 

■Subsemnatul____________________________________, domiciliat(ă) în loc. ____________, 

str. ________________________ nr. ___ ap. ____ , legitimat cu C.I. seria ____ nr. ________ , 

eliberată de ____________ la data de  _________ , şi având CNP _______________________ , 

reprezentant legal al P.F.A/Î.F./Î.I./ S.C. ___________________________________________ , 

având sediul social în loc. ________________ , str. __________________________ nr. _____ , 

Nr. înreg. în R.C.:J(F)_____/__________/_________, şi C.U.I. __________________________ 

,  

 

În vederea obţinerii vizei anuale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea retragerii avizului 

de funcţionare sau a autorizaţiei de alimentaţie publică, faptul că, condiţiile iniţiale în care a fost 

emis avizul de funcţionare sau autorizaţia de alimentaţie publică pentru desfăşurarea activităţilor 

economice specifice în structura de vânzare prevăzută mai jos, sunt aceleaşi, precum şi faptul că 

sunt îndeplinite în totalitate cerinţele legale pentru desfăşurarea în continuare a acestor activităţi:  

 

Nr. 

Crt. 

Numărul şi data 

 
Aviz de funcţionare  

sau   

Autorizaţie de alimentaţie 

publică 

Adresa structurii de vânzare (punct 

de lucru) 

Suprafaţa totală a 

structurii de vânzare  

(suprafaţa de servire în 

cazul unităţilor de 

alimentaţie publică) 

(m2) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

De asemenea, mă angajez ca, în cazul în care condiţiile iniţiale care au stat la baza emiterii avizului de 

funcţionare sau a autorizaţiei de alimentaţie publică pentru desfăşurarea activităţilor economice au suferit 

modificări, să aduc de îndată la cunoştinţa emitentului despre acest fapt, în vederea analizării 

oportunităţii de menţinere a valabilităţii, de modificare sau de retragere, după caz, a avizului de 

funcţionare sau a autorizaţiei de  alimentaţie publică. 

 

Data,     Semnătura reprezentantului legal,                  

Ştampila firmei, 

          _________________                                      ____________________________ 

 

 

 

 



 

Anexa nr.3 

 

Declaraţie 
în vederea obţinerii vizei anuale 

pentru desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi 
 

 

■Subsemnatul____________________________________, domiciliat(ă) în loc. ____________, 

str. ________________________ nr. ___ ap. ____ , legitimat cu C.I. seria ____ nr. ________ , 

eliberată de ____________ la data de  _________ , şi având CNP _______________________ , 

reprezentant legal al P.F.A/Î.F./Î.I./ S.C. ___________________________________________ , 

având sediul social în loc. ________________ , str. __________________________ nr. _____ , 

Nr. înreg. în R.C.:J(F)_____/__________/_________, şi C.U.I. _________________________ ,  

 

În vederea obţinerii vizei anuale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea retragerii 

autorizaţiei taxi şi/sau a autorizaţiei de transport, faptul că, condiţiile iniţiale în care a fost emisă 

autorizaţia taxi şi/sau autorizaţia de transport pentru desfăşurarea activităţii de transport în 

regim de taxi prevăzută(e) mai jos, sunt aceleaşi, precum şi faptul că sunt îndeplinite în totalitate 

cerinţele legale pentru desfăşurarea în continuare a acestei activităţi: 

Nr. 

Crt. 

Numărul şi data 

 

Autorizaţia taxi sau Autorizaţia de 

transport 

Marca şi numărul de înmatriculare 

 

ale taximetrului 

1   

2   

3   

4   

5   

 

De asemenea, mă angajez ca, în cazul în care condiţiile iniţiale care au stat la baza emiterii autorizaţiei 

taxi sau a autorizaţiei de transport pentru desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi au suferit 

modificări, să aduc de îndată la cunoştinţa emitentului despre acest fapt, în vederea analizării 

oportunităţii de menţinere a valabilităţii, de modificare sau de retragere, după caz, a autorizaţiei taxi sau 

a autorizaţiei de transport. 

 

 

                            Data,    Semnătura reprezentantului legal, 

 

              _________________                                ____________________________ 


