
R O M A N I A  
JUDETUL MURES                                                                     Aprobat, 
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                 P R I M A R 
P R I M A R I A                                                            ing.Matei Alexandru Adrian 
Nr.24984/2008 
 
 

R E F E R A T  
 
 
Art.292 (1) din Codul Fiscal prevede că in cazul oricărui impozit sau oricărei 

taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei 
anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, Ńinând cont de 
evoluŃia ratei inflaŃiei de la ultima indexare. 

In temeiul art.288 (1) din acelasi act normativ, consiliile locale, adoptă hotărâri 
privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii 
Guvernului prevăzute la art. 292. 

Ultima indexare, a avut loc in anul 2006 si s-a aplicat la stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2007. 
 Fata de acesta situatie , propunem stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru 
anul 2009 la acelasi nivel cu cele aplicate in anul 2008. 

Propunem unele modificari, desfiintari sau introduceri ale impozitelor si 
taxelor locale dupa cum urmeaza:  

- Caminul Cultural Bobohalma va fi utilizat in mod gratuit pentru pomeni sau 
parastase, achitandu-se numai cheltuielile privind utilitatile. 

- Deoarece sunt optionale, se majoreaza taxele de rezervare a boxelor in Piata 
A.Iancu, a locului de comercializare in Piata Obor si a meselor acoperite in 
Piata A.Iancu. 

- Se majoreaza taxa pentru inchirierea unei balante urmare a cresterii taxelor 
de verificare metrologica, 

- Se desfiinteaza taxa pentru eliberarea tichetelor Economat. 
- Se stabileste in mod expres taxa pentru utilizarea terenului aferent accesului 

in spatiile comerciale. 
- Se stabilesc in mod expres taxele de inchiriere a Casei de cultura “Mihai 

Eminescu” luandu-se in considerare cheltuielile foarte mari cu utilitatile. 
 Supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare 
privind taxele si impozitele locale pentru anul 2009. 
 
 
          Secretar 
               Stefan Blanaru 

 
 
 

 



R O M A N I A 
JUDETUL MURES 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL  
 

H O T A R A R E A nr. 
 
      Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 2008; 
      Vazind referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.24984/2008;  
       In temeiul prevederilor  Titlului IX din Codului Fiscal ; 
       In baza art 46 al 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
 

H O T A R A S T E 
     
        Art. 1  . Pentru anul 2009 sunt aplicabile urmatoarele impozite si  taxe locale: 
 
        I.Impozitul pe cladiri 
         Impozitul pe cladiri  in cazul contribuabililor persoane juridice, prin aplicarea cotei de 1% 
asupra valorii de inventar a cladirii,inregistrata in contabilitatea acestora. 
        Pentru contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in 
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul  pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
cotei de 10% asupra valorii de inventar a cladirii. 
         Nivelul impozitului calculat conform art.1 pct.I al.1 si 2 se majoreaza cu 20%.   
         Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se stabileste si se calculeaza conform 
prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare, 
prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1% la valoarea  impozabila a cladirii. 
           
           II. Impozitul pe teren 
           Impozitul pe teren se stabileste  si se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a 
Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare. 
 
           III.  Taxa asupra mijloacelor de transport 
            Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a 
Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare.      
          Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata 
cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de 
transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal. 
 
           IV.  Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaŃiilor 
1.Se stabilesc urmatoarele taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism : 

Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism 

Nivelul pentru anul  2006     ( lei ) 

a.Pina la 150 mp inclusiv                      4 
b.Intre 151 si 250 mp inclusiv                      5 
c. Intre 251 si 500 mp inclusiv                      7 
d. Intre 501 si 750mp inclusiv                      8 
e. Intre 751 si 1000 mp inclusiv                     10 
f.Peste 1000 m.p. 10+0.01 leu/mp pt.fiecare mp care 

depaseste 1000 mp 
 
2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire pentru cladiri ce urmeaza sa fi folosite 
ca locuinte sau anexa la  locuinta - 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 



 
3.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare studiilor geotehnice 
ridicarilor  topografice,exploatarilor de cariera,balastierelor,sondelor de gaz si petrol precum si altor 
exploatari  1,4 lei/an/mp de teren afectat . 
 
4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesara pentru lucrarile de organizare de santier - 3% 
din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 
 
5.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute sau rulote, 
campinguri - 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 
 
6.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri,tonete,cabine,spatii de 
expunere,situate pe caile si in spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor 
de afisaj,a firmelor si reclamelor 12 lei/m.p. 
 
7.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decit cele 
prevazute mai sus - 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,inclusiv instalatiile 
aferente. 
 
8.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii - 0,1% 
din valoarea impozabila a constructiei. 
 
9.Prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire - 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
 
10.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucra rile de racorduri  si bransamente la retele 
publice de apa,canalizare ,gaze ,termice,energie electrica ,telefonie si televiziune prin cablu in sum 
a de 11 lei ,pentru fiecare racord. 
 
11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea 
teritoriului in suma de 13,5 lei. 
 
12.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa in suma de 8,5 lei. 
 
13. Taxa acord unic (inclusiv imprimatele) in vederea eliberarii autorizatiilor de constructie in 
valoare de 25 lei. 
 
14. Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 
si vizarea anuala a acesteia.  
  - unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri mai mare de 100                1.250 lei/an 
  - unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri  intre 51 – 100                     750 lei/an 
  - unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri intre  25 -50                         500 lei/an 
  - unitati de alimentatie publica  cu pana la  25 de locuri                                            300 lei/an 
  - unitati de alimentatie publica fara locuri de servire                                                 200 lei/an 
  Pentru unitatile de alimentatie publica cu activitate desfasurata in aer liber, taxa se datoreaza 
proportional cu perioada de functionare. 
 
15.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare in suma de 17 lei. 
 
16.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice  de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri,detinute de consiliile locale 28 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp. 
 
17 Taxa  pentru eliberarea certificatelor de producator in suma de 30 lei. Taxa trimestriala 
pentru vizarea certificatelor de producator in suma de 10 lei.  
 



          V.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
 
1.Taxa pentru servicii de publicitate si reclama in procent de3% din valorea contractului 
incheiat de contribuabilii care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate sub diverse forme. 
 
2.Taxa pentru expunerea de firme instalate la locul exercitarii activitatii  economice in suma de 
25 lei/mp/an sau fractiune de mp. 
 
3.Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea 
mijloace pentru beneficiari  in suma de 20 lei /mp/an sau fractiune de m.p.  
 
 
            VI.Impozitul pe spectacole 
 
Se stabileste impozitul pe spectacole in functie de suprafata incintei in care se desfasoara 
spectacolul, ajustindu-se cu coeficientul (4) de corectie corespunzator rangului II. 
                 
                       a. In cazul videotecilor suma este de 1,2 lei/mp/zi de spectacol 
                       b. In cazul discotecilor suma este de 2,4 lei/mp/zi de activitate distractiva. 
 
           VII. Taxa hoteliera 
 
 Se stabileste taxa hoteliera pentru sederea in municipiul Tarnaveni datorate de persoanele fizice in 
virsta de peste 18 ani, in procent de 3% din  tariful de cazare practicat de unitatea hoteliera. 
 
           VIII.Taxe locale specificate de Codul Fiscal 
 

1.Taxa de vizitare a muzeului municipiului Tarnaveni  este: 
                             Pentru adulti                  2 lei/zi 
                             Pentru studenti si elevi  1 lei/zi 
                             Pentru pensionari  gratuit  
 
2.Se stabilesc urmatoarele taxe pentru ocuparea locurilor publice:              
                    a.Taxa pentru ocuparea locurilor publice din zona pietei Avram Iancu cu chioscuri 
pentru vinzarea de produse in cuantum de 2,5 lei/mp/luna. 
                    b.Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru vinzarea de produse sau servicii diverse 
in functie de zona comerciala; 
                           
                          Zona  A              2 lei/mp/zi 
                          Zona  B             1,2 lei/mp/zi 
                          Zona  C             0.65 lei/mp/zi 
                          Zona  D             0.45 lei/mp/zi 
                        c.Taxa pentru  depozitarea de diverse materiale  0.65 lei/mp/zi 
                        d.Taxa pentru confectionarea de produse  1,5 leu/mp/zi. 
 
3. Taxa pentru ocuparea domeniului public in scopul amenajarii teraselor – alimentatie publica 
pe perioada estivala 0,4 lei/mp/zi, cu exceptia zilelor in care se desfasoara activitati municipale. 
 
4.Taxa pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului 
Tarnaveni sau pentru ocupare cu copertine sau rezervare la cerere pentru stationarea de 
autovehicule(de regula in cartiere) in suma de 0.35 lei/mp/luna. 
 
5.Taxa pentru folosirea suprafetei din domeniul public sau privat pentru parcarea unui 
autoturism cu care se executa servicii de taximetrie in suma de 60 lei/luna. 
 



6.Taxa pentru detinerea de vehicule lente in suma de 40 lei/an. 
 
 
           IX.Alte taxe locale 
 
1.Taxa SMURD in suma de 7,5 lei anual pe familie. 
 
2. Taxa pentru ocuparea locului de veci din cimitirul amplasat pe domeniul privat al municipiului 
Tarnaveni in suma de 200 lei/loc. 
  
3.Taxa pentru transport decedati in municipiul Tirnaveni  este de 40 lei/transport. 
 
4.Taxa pentru transport decedati in afara municipiului Tirnaveni este: 
                               -  1,2 leu/km 
                               - 12 lei/ora de stationare. 
 
 
 5.Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru desfasurarea de programe 
artistice , spectacole, concerte,baluri si discoteci in suma de 150 lei ( la care se adauga cheltuielile 
privind utilitatile). 
 
6. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru manifestari ocazionale 
(nunti,botezuri,etc) in suma de 350 lei ( la care se adauga cheltuielile privind utilitatile). 
 
Caminul Cultural Bobohalma va fi utilizat in mod gratuit pentru pomeni sau parastase, achitandu-
se numai cheltuielile privind utilitatile. 
 
7. Taxa inchiriere Casa de Cultura “Mihai Eminescu” 
 - Sala mare                                       200 lei/ora sau 500 lei/zi 
 - Sala Femina si Sala Protocol        100 lei/ora sau 300 lei/zi 
 - Holul mare                                      50 lei/ora sau 150 lei/zi 
 - Holul mic                                         30 lei/ora sau 100 lei/zi 
 
8. Taxa pentru avizare programe de functionare a agentilor economici in suma de 20 lei/luna. 
     Taxa se datoreaza pentru lunile in care agentii aconomici desfasoara activitate. 
 
9.Taxa pentru comercializarea ambulanta de marfuri in piete,tirguri,oboare si alte locuri 
autorizate ale primariei municipiului Tarnaveni pentru agentii economici in suma 60 lei/an. 
 
10. Taxa rezervare loc obor in suma de 300 lei /an. 
 
11. Taxa rezervare boxe in P-ta Avram Iancu in suma de  300 lei/an.  
 
12.Taxa pentru rezervarea meselor in piata agro-alimentara Avram Iancu , astfel: 
 
                                  - 3 luni            100lei 
                                  - 6 luni            200lei 
                                  - 1 an              300lei 
 
13. Taxa pentru folosirea WC-ului public 0,50 lei. 
 
14. Taxa intrare vizitatori   obor in suma de 0,5 lei/zi  
 
15. Taxa utilizare loc obor in suma de 10 lei/zi. 
  



16. Taxa pentru stationarea vehiculelor cu tractiune animala in str.P-ta Obor in suma de : 3,5 
lei/vehicul. 
 
17. Taxa pentru eliberarea de copii dupa un act din arhiva primariei  in suma de 15 lei/act. 
   
18. Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de simbata si duminica in suma de 100 lei . 
   
19. Taxa pentru autorizarea de spargere  strazi,trotuare si zone verzi in suma de  6 lei/mp/zi. 
        Se stabileste garantia platibila in avans pentru persoanele fizice sau juridice care efectueaza 
lucrari care necesita spargeri de carosabil si trotuare in suma de 100 lei/mp. Garantia astfel stabilita 
va fi restituita numai dupa  aducerea carosabilului /trotuarului la starea initiala. Daca dupa 
efectuarea lucrarii ,carosabilul nu ese refacut la termen ,garantia stabilita va fi folosita in acest scop. 
 
20. Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public aferente 
locuintelor,atfel: 
                         ZONA  A                     0,9 lei/mp/an        
                         ZONA  B                     0,75lei/mp/an 
                         ZONA  C                     0,6 lei/mp/an 
                         ZONA  D                     0,4 lei/mp/an 
 
21. Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public aferente accesului in 
spatii comerciale, astfel: 
                         ZONA  A                       2 lei/mp/an        
                         ZONA  B                     1,7 lei/mp/an 
                         ZONA  C                     1,3 lei/mp/an 
                         ZONA  D                     0,9 lei/mp/an 
 
22.Taxa pentru folosirea parcarilor amenajate in municipiul Tarnaveni  este: 
                          
                         a. autovehicule cu lungimea maxima  de 5 m; 
                          - 1 leu/h 
                          - 3,5 lei/zi 
                          - 40 lei/luna 
 
                         b. autovehicule cu mlungimea de (5-10)m; 
                          - 1,5 leu/h 
                          - 7 lei/zi 
                          - 80 lei/luna 
 
                         c. autovehicule cu lungimea mai mare de 10 m; 
                          - 2,5 lei/h 
                          - 12 lei/zi 
                          - 200 lei/luna 
 
23.Taxa de eliberare certificate si numere de inregistrare pentru vehicule neinmatriculabile: 
     80 lei. 
     Taxa   viza anuala pentru vehicule neinmatriculabile 15 lei  
 
24. Taxa de eliberare si vizare anuala autorizatii taxi permanente 125lei. 
 
25.Taxa locala de eliberare permis de parcare pentru riverani : 
 -persoane fizice -    30lei. 
 -persoane juridice - 55 lei 
 
 



26.Taxa locala de eliberare permis de acces auto marfa in centrul Municipiului Tarnaveni 
pentru autovehicule cu masa totala maxim autorizata de minim 3500 kg(inclusiv): 
 - 15 lei/zi 
 - 50 lei/sapt. 
 - 150 lei/luna 
 - 375 lei/trim 
 - 750 lei/an 
 
27. Taxe in pietele,tirgurile si oboarele municipiului Tarnaveni 
       
      - taxa pentru folosirea meselor acoperite                                                 6 lei /masa/zi   
      - taxa pentru folosirea platourilor din piete                                             2,5 lei/mp/zi 
      - taxa pentru comercializarea din autoturisme                                         3 lei/mp/zi 
      - taxa pentru ocuparea platourilor din tirguri si oboare                           2,5 lei/mp/zi 
      - taxa pentru comercializarea bovinelor,bubalinelor,cabalinelor si      
      - porcinelor peste 6 luni                                                                           4,5 lei/animal 
      - taxa pentru comercializarea porcinelor pina la 6 luni ,ovine si caprine      2,5 lei/cap                          
      - taxa pentru comercializarea animalelor mici si pasari  cu exceptia puilor 1,5 leu/buc                                            
      - taxa pentru comercializarea puilor de 1 zi                                                 0,15 lei/buc 
 
28. Taxe pentru prestari servicii efectuate in pietele municipiului Tarnaveni ,astfel: 
                          - inchirierea unei balante                                                     8 lei/buc 
                          - inchirierea unui halat                                                         3 lei/buc 
                          - efectuare unei cintariri in P-ta Agroalimentara                 3 lei/cintar 
                          - efectuarea unei cintariri in P-ta Obor                                3 lei/cintar  
 
               
 Art.2 .Cu aducerera la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
municipiului Târnăveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMÂNIA                                  Aprobat,   
JUDEłUL  MUREŞ                        Primar   
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI              ing. Matei Alexandru-Adrian  
PRIMĂRIA  
      
Nr. 24985/19.11.2008 
 

 

REFERAT  
 

privind necesitatea aprobarii listei spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea 
privata a municipiului Tarnaveni ce urmeaza sa fie vandute potrivit OUG nr.68/2008 
privind vânzarea spaŃiilor proprietate privată a statului sau a unităŃilor administrativ-

teritoriale, cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care se 
desfăşoară activităŃi conexe actului medical 

 
              Avand in vedere necesitatea accelerarii procesului de reforma a asistentei 
medicale ambulatorii, componenta de bază a sistemului sanitar romanesc, precum si 
necesitatea adoptarii urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activitatii de 
asistentă medicala, luand in considerare ca, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 
871 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a 
dispozitiilor OUG nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a 
statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, 
precum si a spatiilor in care se desfăsoara activitati conexe actului medical, a fost 
declarat neconstitutional actul normativ care reglementa acest domeniu, iar multe acte 
si proceduri pentru vanzarea spatiilor medicale, incepute in baza OUG nr. 110/2005, 
nu sunt definitivate, a fost adoptata OUG nr.68/2008. 
                Conform art.4 alin.(1) din actul normativ mai sus amintit, este necesar 
ca prin hotarare, consiliile locale sa aprobe lista spatiilor cu destinatia de 
cabinete medicale si a terenului aferent acestora, care urmeaza sa fie vandute. In 
municipiul Tarnaveni, aceste spatii sunt urmatoarele: 
 
NR. 

CRT. 
ADRESA DESTINATIA IDENTIFICARE CF 

1 Tarnaveni, str. Republicii nr.35 3 spatii prestari servicii 
medicale 

CF 1175 Tarnaveni, 
nr.top 454 

2 Tarnaveni, str.Pref.V.Moldovan 
nr.10 

2 spatii prestari servicii 
medicale 

CF Bozias, nr.top 78/1, 
79/1 

3 Tarnaveni, str.1 Decembrie 1918 
nr.46 P2 

1 spatiu prestare 
servicii medicale 

CF 7990 Tarnaveni 

4 Tarnaveni – sat apart. Bobohalma, 
str. Principala nr.127 

1 spatiu prestare 
servicii medicale 

- 

 
              Conform art.5 alin.(1) din OUG nr.68/2008, la nivelul fiecarei localitati in 
care exista spatii ce cad sub incidenta actului normativ mai sus mentionat, se 
constituie o comisie pentru vanzarea spatiilor medicale, denumita in continuare 



comisie si o comisie de contestatie. Redam mai jos continutul art.5 alin.(2), privind 
componenta celor doua comisii: 
 „Comisia şi comisia de contestaŃie se constituie prin dispoziŃie a primarului, 
respectiv a preşedintelui consiliului judeŃean, şi fiecare are următoarea componenŃă:  
   a) două persoane din aparatul de specialitate al primarului localităŃii sau, după 
caz, al preşedintelui consiliului judeŃean din localitatea, respectiv judeŃul în a cărui 
proprietate sau administrare se află spaŃiul medical;  
   b) un reprezentant al autorităŃii de sănătate publică judeŃene sau a municipiului 
Bucureşti;  
   c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi, după caz, un reprezentant 
al colegiului teritorial al medicilor dentişti;  
   d) un reprezentant al direcŃiei generale a finanŃelor publice judeŃene sau a 
municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general;  
   e) 2 consilieri locali ai comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri 
judeŃeni ai judeŃului în a cărui proprietate, respectiv administrare se află spaŃiul 
medical.” 
               Este necesara asadar, desemnarea a doi consilieri pentru comisia de 
vanzare a spatiilor medicale, respectiv a doi consilieri pentru comisia de 
contestatie. 
               Potrivit art.5 alin.(7) „membrii comisiilor au dreptul la o indemnizatie 
pentru activitatea depusa, ale carei cuantum si conditii de acordare se stabilesc prin 
hotarare a consiliului local, cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice 
Judetene”. 
              Precizam ca, avizul DGFP Mures a fost obtinut cu mentiunea ca, 
remuneratia nu va putea depasi nivelul unui salariu minim brut pe economie/luna 
pentru fiecare membru al comisiei, doar in lunile in care au loc lucrarile comisiei. 
               Fata de cele de mai sus prezentate, supunem spre dezbaterea si adoptarea 
Consiliului Local, proiectul de hotarare privind aprobarea listei spatiilor si a 
terenurilor aferente ce urmeaza sa fie vandute potrivit OUG nr.68/2008, 
nominalizarea celor doi consilieri locali, care sa faca parte din comisia pentru 
vanzarea spatiilor medicale, respectiv doi consilieri locali care sa faca parte din 
comisia de contestatie, ambele comisii numite prin Dispozitie a Primarului, conform 
art.5 alin.(2) din OUG nr.68/2008, precum si stabilirea cuantumului 
indemnizatiei/membru/luna si a conditiilor de acordare a acesteia, pentru 
activitatea desfasurata in cadrul comisiei. 
 
 
 
 
                                                                                                      Secretar  
                                                                                                Stefan Blanaru 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEłUL MURE Ş 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL      
                              

HOTĂRÂREA NR. ______________ 

            Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 
2008, 
            Văzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub nr. 
24985/19.11.2008, 
 Având în vedere prevederile OUG nr.68/2008, 
 În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată cu completările şi modificările ulterioare, 

 
HOTARASTE 

 
  Art.1 . Se aprobă lista spatiilor medicale si a terenului aferent acestora care urmeaza sa fie 
vandute in baza prevederilor OUG nr.68/2008, dupa cum urmeaza: 
 

NR. 
CRT. 

ADRESA DESTINATIA IDENTIFICARE CF 

1 Tarnaveni, str. Republicii nr.35 3 spatii prestari servicii 
medicale 

CF 1175 Tarnaveni, 
nr.top 454 

2 Tarnaveni, str.Pref.V.Moldovan nr.10 2 spatii prestari servicii 
medicale 

CF Bozias, nr.top 78/1, 
79/1 

3 Tarnaveni, str.1 Decembrie 1918 nr.46 P2 1 spatiu prestare servicii 
medicale 

CF 7990 Tarnaveni 

4 Tarnaveni – sat apart. Bobohalma, str. 
Principala nr.127 

1 spatiu prestare servicii 
medicale 

- 

 

Art.2 .  - Se desemneaza doi consilieri locali care sa faca parte din comisia pentru vanzarea 
spatiilor, constituita prin Dispozitia Primarului, dupa cum urmeaza: 

____________________________________; 
____________________________________; 

            - Se desemneaza  doi consilieri locali care sa faca parte din comisia de contestatie, 
constituita prin Dispozitia Primarului, dupa cum urmeaza: 

__________________________________; 
__________________________________; 
Art.3 . Se stabileste cuantumul remuneratiei pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei, 

la nivelul unui salariu minim brut pe economie/luna pentru fiecare membru al comisiei, pentru 
lunile in care au loc lucrarile comisiei; 

Art.4.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului 
Tarnaveni. 
 

 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A  
JUDEłUL MURE Ş 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 27 noiembrie 
2008, 

Văzând referatul inregistrat sub nr.24546 / 2008, intocmit de Comisia pentru aplicarea Legii 
nr.15/2003,   

In temeiul prevederilor Legii nr.15/2003, 
            In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp., situat in 

municipiul Tarnaveni, str. Avram Iancu nr.192, inscris in CF nr.1112 Tarnaveni, cu nr. Cad. 412/7, 
poz.2, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-nei Otvos Ioana, domiciliata in 
municipiul Tarnaveni, cart.Dambau nr.4. 
            Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul municipiului 
Târnăveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M A N I A 
JUDETUL MURES 
MUNICIPIUL TARNAVENI  
CONSILIUL LOCAL 
             
          
 

H O T A R A R E A  nr. 
 
 
 Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 
noiembrie 2008; 
 Vazand referatul inregistrat sub nr.24545/2008 ; 
 In baza prevederilor Legii nr.15/2003: 
 In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
 
 

H O T A R A S T E  
 

 

 Art.1.  Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. 
atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.81/2007 in temeiul Legii nr.15/2003 
numitului Fodor Ioan Simion. 

Art.2.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceşte 
Primarul Municipiului Tarnaveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
R O M Â N I A 
JUDEłUL MURE Ş 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL                                   

HOTĂRÂREA NR. ______________ 

  

            Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 
2008, 
            Văzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub nr. 
24982/2008, 
 Având în vedere prevederile Legii nr.350/20085, 
 În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată cu completările şi modificările ulterioare, 
 

 
HOTARASTE 

 
  Art.1 .Se desemneaza urmatorii consilieri locali sa faca parte din comisia de aplicare a Legii 
nr.350/2005: 
 
  Membrii titulari___________________________ 
 
    ____________________________ 
 
    ____________________________ 
 
  Membru supleant__________________________ 
 
 Art.2.Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se imputerniceste primarul 
municipiului Tarnaveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
R O M Â N I A  
JUDEłUL MURE Ş 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 16/31 iulie 2008 

 
Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din  27 noiembrie 2008, 
Văzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile inregistrat sub nr.24.827/2008,  
În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aproba Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de 
investitii ““ RReeaabbii ll ii ttaarree//mmooddeerrnniizzaarree  sseerree  aappaarrttiinnaattooaarree  mmuunniicciippiiuulluuii   TTaarrnnaavveennii ””   dduuppaa  ccuumm  uurrmmeeaazzaa::  
 
  ““ RReeaabbii ll ii ttaarr ee  //  mmooddeerr nniizzaarr ee  sseerr ee  ddiinn  ssttrr aaddaa  RReeppuubbll iiccii ii ””: 
 
1. Valoarea totală (1 euro=3,70 lei) 398.000 lei 
din care:  
      - construcŃii - montaj 323.000 lei 
2. Eşalonarea investiŃiei     
   (INV/C+M) 

 

      - anul 2009 398.000/323.000 lei 
3. Durata de realizare 3 luni 
4. CapacităŃi  
      - putere termică nominală instalată 274 kW 
5. Cantitatea de energie termică produsă 196.680 kWh/an 
6. Costul total al energiei termice produse 36.020 lei/an 
7. PreŃul de cost al energiei termice  0,183 lei/kWh 
 
  ““ RReeaabbii ll ii ttaarr ee  //  mmooddeerr nniizzaarr ee  sseerr ee  ddiinn  ssttrr aaddaa  VViiccttoorr   BBaabbeess””: 
 
1. Valoarea totală (1 euro=3,70 lei) 340.000 lei 
din care:   
      - construcŃii - montaj  231.000 lei 
2. Eşalonarea investiŃiei     
   (INV/C+M) 

  

      - anul 2009  340.000/231.000 lei 
3. Durata de realizare  3 luni 
4. CapacităŃi   
      - putere termică nominală instalată  414 kW 
5. Cantitatea de energie termică produsă 190.650 kWh/an 
6. Costul total al energiei termice produse 34.760 lei/an 
7. PreŃul de cost al energiei termice   0,182 lei/kWh 
 

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte primarul 
municipiului Târnăveni. 
 
 
 
 



 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEłUL MURE Ş 
NUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____din ___________ 2008 
privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice 

de alimentare cu apă şi canalizare prin concesiune, Mureş/ Harghita  
şi mandatarea doamnei Lokodi Edita Emoke să semneze actul adiŃional 

 
 
 
 Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008; 

Văzând expunerea de motive nr.24821 din data de 18.11.2008 privind aprobarea Actului 

AdiŃional nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare prin concesiune, Mureş/Harghita  şi mandatarea doamnei Lokodi Edita Emoke să 

semneze actul adiŃional; 

 

 Având în vedere prevederile cap.21 pct.1 din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi canalizare prin concesiune, Mureş/Harghita aprobat prin HCL 

nr.78/15.08.2006 precum si ale Legii nr. 440/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 53/2006 privind 

aprobarea Contractului de finanŃare dintre România şi BEI pentru finanŃarea Programului SAMTID 

– B şi a Acordului de împrumut subsidiar nr. 328/2006 încheiat cu Ministerul FinanŃelor Publice; 

 În temeiul art. 45  din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă Actul adiŃional nr.2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi canalizare prin concesiune - Mureş/ Harghita, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se mandatează d-na Lokodi Edita Emoke – preşedintele Consiliului JudeŃean Mureş, 

pentru a semna în numele şi pe seama Consiliului local al municipiului Tarnaveni, actul adiŃional 

nr.2 prevăzut în art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte primarul 
municipiului Târnăveni. 
 
 



 
 
R O M Â N I A  
JUDEłUL MURE Ş 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 27 noiembrie 
2008, 

Văzând referatul inregistrat sub nr.24547/2008, intocmit de Arh.Sef ing.Coros Ioan,   
In temeiul prevederilor Legii nr.15/2003, 

            In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 si art.123 (2) din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1.  Se aproba radierea dreptului de folosinta fara plata si fara termen in favoarea 
Cooperativei mestesugaresti “Deservirea” Tarnaveni – actualmente S.C.Com Ardeleana SRL 
instituit asupra imobilului situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.32 inscris in CF Tarnaveni nr.2518, 
2076/1/1/1, 2077/2/1, 2076/1/2/1, 2076/1/3/1, 2078/2/2, 2079/2/2, 2082/1, 2080/1/2 teren in 
suprafata de 25.664 m.p. 
            Art.2.  Se aproba inscrierea terenului prevazut la art.1 in domeniuliul privat al municipiului 
Tarnaveni. 
 Art.3.Se aproba vanzarea prin licitatie publica a terenului mentionat la art. 1 din prezenta 
hotarare. 

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul municipiului 
Târnăveni. 
 
 
 
 
 
 
 


