
            

 

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. 481 

din 27 decembrie 2022 
 

privind aprobarea taxelor speciale și  tarifelor aplicate de către 

Serviciul public – Administratia domeniului public pentru anul 2023, precum şi instituirea 

unor sancţiuni contravenţionale, aplicabile acestora 

 

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

Având în vedere:  

 

a) Inițiativa Primarului Municipiului Târgu Mureș, exprimată în referatul de aprobare 

nr. 75232/10530 din 03.10.2022, prin Serviciul public – Administratia domeniului public, cu privire 

la aprobarea taxelor speciale și tarifelor aplicate de către Serviciul public – Administratia 

domeniului public pentru anul 2023, precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale, 

aplicabile acestora, 

b) Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului Târgu Mureș; 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureş.  

d) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

 

În conformitate cu: 

Art. 56 alin. (1) din Constituția României, 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,   

• Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, 

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

• Legea 185 din 2013 republicată, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,  

• Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  

• Art. 454 lit. g), art. 484 alin (1)-(3), art. 486 alin. (1), art. 489 alin. (1)-(3), art. 490, art. 491 și  

art. 494 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

• Titlul IX, pct. 11 lit. n) din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a 

Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Art. 26  alin. (1) lit. c), alin. (3),  alin (8) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, 

• O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, 



• H.C.L. nr. 1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului 

Târgu Mureş, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispozițiilor art. 8 alin. 1) și alin. 2 lit. d) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  

coroborate cu dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) - c), alin. (4) lit. c) alin. (14) şi ale art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă taxele speciale si tarifele aplicate de către Serviciul public – 

Administratia domeniului public pentru anul 2023, precum şi instituirea unor sancţiuni 

contravenţionale, aplicabile acestora, prezentate în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2, la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri  intră în vigoare de la data de 01.01.2023, iar la data de 

31.12.2023 încetează aplicabilitatea. 

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

Art. 4. Încasarea taxelor speciale și a tarifelor prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv încasarea 

sancțiunilor contravenționale prevăzute în Anexa nr. 2, se face în contul 

RO17TREZ47621330250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureș, titular 

Municipiul Târgu Mureș - Serviciul public – Administraţia domeniului public, Cod Fiscal 4322823. 

Art. 5. Scutirile se acordă potrivit legislației în vigoare și a ”Notă generlă” din  Anexa nr. 1,  

la prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș, Direcția 

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

Art. 8. 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. 

 Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului 

- Direcţiei Arhitect Şef 

- Direcției Economice 

- Direcției Fiscală Locală Târgu Mureș 

- Direcției Poliţia Locală 

- Serviciului public - Administraţia Domeniului Public 

                                                     

 

 

 

                                                                                                               Președinte de ședință, 

                                               Papuc Sergiu Vasile 

                                  Contrasemnează,    

                                p. Secretar General 

                        al Municipiului Târgu Mureș 

 


