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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.  414 

din  21  decembrie  2021 

privind  aprobarea acordării ajutorului de minimis, începând cu anul fiscal 2022 către            

SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL 

 

 

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

             Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 87.741/07.12.2021  iniţiat de  Primarul Municipiului Târgu Mureș 

prin Direcţia Fiscală Locală Târgu Mureș, privind  aprobarea acordării ajutorului de minimis, începând cu 

anul fiscal 2022 către SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL, 

 Raportul de specialitate nr. 89.938/2021 al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi 

administraţie publică locală,   

 Raportul de specialitate nr. 89.756/2021 al Direcţiei economice, 

 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş 

 

În conformitate cu prevederile:  

 Art. 456 alin. (2) lit. .„l” din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal 

 Ordonanţa de urgenţă  nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat; 

 Legea concurenţei nr.21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.20/2015; 

 Legea 346/2004, art.9, alin.2, privind stimularea şi infiinţarea dezvoltării intreprinderilor mici şi 

mijlocii; 

  HCL nr.5/28.01.2021, privind aprobarea demarării procedurii de acordare a unor scutiri de plată a 

impozitelor şi a schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investitorilor şi susţinerea dezvoltării 

economice a Municipiului Târgu Mureş 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(4) lit. „e”, alin. (14), art. 139, art.196, alin.(1), lit. 

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

completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea ajutorului de minimis, începând cu anul fiscal 2022 către SC 

TOPMED INVEST LOGISTIC SRL. 

 

Art. 2. Începând cu anul fiscal 2022, se aprobă reducerea impozitului pe clădiri cu 50%, pe o 

perioadă de trei ani, în limita echivalentului în lei a 200.000 euro, pentru investiţia realizată de către de 

SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL., constând în “Extindere centru medical existent prin 

creşterea volumului şi diversificarea serviciilor medicale” - str. Dorobanților nr. 3, investiţie realizată 

în baza Autorizaţiei de construire nr. 181/12.04.2018 și 373/02.07.2019 şi recepţionată conform 

Procesului verbal de recepţie nr. 101/16.04.2020. 
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Art. 3. Menţinerea acordării facilităţilor fiscale pe următorii doi ani, va fi condiţionată de 

prezentarea și depunerea documentaţiei obligatorii stabilite prin HCL nr. 5/2021, până la data de 01 

martie a fiecărui an. 

 

Art. 4 Echivalentul în euro al valorii facilităţii acordate, aferent fiecărui an fiscal, pentru 

impozitul pe clădire, va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data 

adoptării hotărârilor prin care se aprobă sau se mențin facilitățile fiscale de către Consiliul local al 

municipiului Târgu-Mureş. 

 

Art. 5. Beneficiarul facilităţilor fiscale va respecta obligaţiile ce îi revin conform Schemei de 

ajutor minimis aprobată prin HCL 5/2021. 

 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția 

Fiscală Locală Târgu Mureş. 

 

Art. 7.  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.8.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș 

- SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL  
- Direcției economice. 

 

 

 

 Președinte de ședință, 

Kelemen Atilla- Márton 
 

 

 

 

                                                               Contrasemnează, 

 Secretar  general al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                                           Bâta Anca Voichița 

 

 
 

 

 

 
(Hotărârea  a fost adoptată  cu  15  voturi  „pentru” şi 7 voturi “abţinere”) 

 


