
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 106 

 

din  26 aprilie 2018 

 

privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor în anul fiscal 2019, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef  

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 1167/01.03.2018 a Direcţiei Arhitect Şef privind 

stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pe 

anul 2019, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef şi avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate, 

Avand in vedere: prevederile art. 27 din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale, prevederile art. 473, art.474, art. 476, art. 486,  art.491 .art. 489 şi 493 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile HG 

1/2016, privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal, cu modificarile şi 

completările ulterioare, prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, 

În temeiul prevederile art. 36, alin. (1), (2), litera b) , alin. (4), litera c), art.45, alin. 

(2), litera 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 cuantumul taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor,  

autorizaţiilor şi amenzilor , aplicabile în anul fiscal 2019 aferente activităţii Direcţiei Arhitect 

Şef, cuprinse în anexa - care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef 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 


