
  

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 313  

din 28 noiembrie 2017 

privind stabilirea unor taxe  pentru  anul  2018, percepute de 

 Administraţia Grădinii Zoologice  
 

 

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

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 938 din 09.10.2017 prezentată de Administraţia 

Grădinii Zoologice, privind stabilirea unor taxe pe anul 2018, percepute de Administraţia 

Grădinii Zoologice, 

Având în vedere amendamentele  făcute în Plenul Consiliului local, 

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 56.542/27.10.2017 al Direcţiei 

Economice, 

 În baza prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi în 

conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale,  

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” şi alin. (4), lit. “c”, art. 45, alin. (2), lit. “c” 

şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă  nivelul unor taxe pe anul 2018, percepute de Administraţia Grădinii 

Zoologice, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Administraţia  Grădinii Zoologice şi Direcţia administrarea impozitelor şi taxelor locale. 

            Art. 3. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3  alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 
                                                                                                          Preşedinte de şedinţă, 

                                              dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

          Contrasemnează, 

    p. Secretarul  Municipiului  Tîrgu Mureş 

           Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                  Cătană Dianora-Monica 

 

 



 

ANEXA 1 
 

 
Tarife percepute de către   

Administraţia Grădinii Zoologice pentru anul 2018 

 

 

Nr. 

crt. 

Specificaţie  Anul 2017 Anul 2018 

0 1 2 3 
1. Tarif intrare Gradina Zoologica: 

lei/intrare/persoană 

  

1.1. - adulţi 15,00 20,00 

1.2. - copiii (între 2 şi 12 ani), pensionari 3,00 5,00 

1.3 -grupuri de copii organizate mai mult 

de 10  

- 2,5 

1.4. - elevi, studenţi ( până la 35 de ani) 3,00 10,00 

1.5. - persoane cu handicap accentuat si 

grav/ persoane cu dizabilităţi 

Acces gratuit Acces gratuit 

2. Tarif intrare pe bază de bilete : 

lei/intrare/familie 

  

   2.1. - bilet de familie ( 2 adulti si până la 2 

copii) 

32,00 45,00 

2.2. -bilet de familie ( 2 adulti si 3 până la 

5 copii) 

35,00 50,00 

3. Tarif de intrare pe baza de 

abonamente : lei/an/persoana 

  

3.1. Abonament anual – copii 

( între 2 si 12 ani), pensionari 

- 

 

30,00 

3.2. Abonament anual –elevi, studenti 

( până la 35 ani) 

- 

 

60,00 

3.3. Abonament anual - adulţi 75,00 120,00 

4. Tarif ocupare teren pentru activităţi 

comerciale lei/mp./zi * 

  

4.1. - pentru activităţi comerciale lei/mp/zi 1,50 1,50 
                                                                                     

Notă : Închirierea domeniului public în incinta Grădinii Zoologice pentru activităţi comerciale, se va face pe 

baza unei cereri depuse atât la Primarie cât şi la Administraţia Grădinii Zoologice cu minim 15 zile înainte de 

perioada solicitată,cu toate documentele aferente, iar în cazul unui aviz favorabil,se va elibera acordul de 

principiu pentru ocuparea terenului solicitat şi se va incheia o conventie pe durată determinată limitată la 

perioada de valabilitate a Avizului de funcţionare eliberat de Serviciul autorizări din cadrul Primăriei 

Municipiului Tg-Mures. 

 

                                                                                        Aviz favorabil al 

 Compartimentului de specialitate 

 

                    DIRECTOR 

               Ing. Gorea Horaţiu  

 


