
ROMANIA 
JUDETUL MURES 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
PRIMARIA 
                                                         C O N V O C A T O R 

 
 

In baza DispoziŃiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 8095 / 2008; 

Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data 
de 11 decembrie 2008, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea: 

 

 

O R D I N E     D E       Z I: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru  2009. 

2.Proiect de hotarare privind  aprobarea criteriilor finale de repartizare a locuintelor 
ANL;  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici a 
unui obiectiv de investitii. 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea cotizatiei anuale la Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara “Aqua Invest Mures” si “Ecolect Mures”. 

5. Proiect de hotarare privind finantarea unui numar de 8 tichete cadou/persoana 
cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru personalul din invatamantul preuniversitar 
de stat. 

6.Proiect de hotare privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni 
pe anul 2008. 

7.Informare privind activitatile desfasurate de Politia municipiului Tarnaveni pentru 
anul 2008. 

 

                                                                             P R I M A R  

                              ing.Matei Alexandru Adrian 
 
 
                           Tarnaveni 
                          04.12.2008 
 
 
Antonya Mihail 
Bercea Ioan 
Bota Claudia 
Chindriş Ovidiu 
Cimpoca Alin Claudiu 
Ciulea Pavel             
Coroş Ioan 

Fodor Alexandru Iosif 
GheŃiu Radu Mihail 
Incze Csaba Ştefan  
Megheşan Nicolae Sorin 
Micşa Ioan 
Muntean Ioan 
Nistor Ovidiu 

Onose Gheorghe Ovidiu 
Pop Ioan Constantin 
Popa Octavian 
Szabo Albert 
Şerban Maria 

 
 
 
 



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.25973/2008 
 
 
 

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. 
 Alaturat va prezentam in anexa 1 la rezentul referat, prevederile Codului Fiscal 
referitoare la impozitul pe terenuri, cladiri si mijloace de transport. 
 Pentru compararea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2008 cu 
impozitele si taxele locale propuse pentru anul 2009, va prezentam in anexa 2 la 
referat Hotararea Consiliului local nr. 108/20 decemrie 2007. 

Pentru anul 2009, 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. 
- S-a recalculat garantia de refacere carosabil prevazuta la cap.IX pct.19 la 

suma de 120 lei/m.p. 
De asemenea s-au introdus (nemodificate) in proiectul de hotarare, taxe care 

au fost stabilite prin alte hotarari ale consiliului local : taxa de salubritate, taxa de 
paza in Bobohalma, taxa rezervare de catre persoanele juridice a spatiilor de in zona 
de desfasurare a activitatii. 
 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 11 
decembrie 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 Nivelul pentru anul 
  certificatul de urbanism    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 lucrarile 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 2% 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 2.00 lei/mp/zi 
 Zona  B 1.20 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). 
Beneficiaza de scutire de la plata acestei taxe, activitatile desfasurate de unitatile de 
invatamant din municipiului Tarnaveni. 
 
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 
Beneficiaza de scutire de la plata acestei taxe, activitatile desfasurate de unitatile de 
invatamant din municipiului Tarnaveni. 
 
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 de salubritate (platibila lunar)  14,64 lei/persoana/an respectiv 1,22 
lei/persoana/luna. 
 
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 
200 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 120 
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                     0,90 lei/mp/an        
                         ZONA  B                     0,75 lei/mp/an 
                         ZONA  C                     0,60 lei/mp/an 
                         ZONA  D                     0,40 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 lungimea de (5-10)m; 
                          - 1,5 lei/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 
      Taxa rezervare de catre persoanele juridice a spatiilor de in zona de 
desfasurare a activitatii in suma de 25 lei/m.l./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/an 
 -persoane juridice - 55 lei/an. 
 
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.Taxa pentru asigurarea pazei bunurilor si cetatenilor in satul apartinator 
Bobohalma 
 in suma de 5 lei/familie/luna. 
 
28. 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 
 
29. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



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.25974/2008 
 
 
 

R E F E R A T  
 
 
 
 
 Conform art. 14 al.7 din H.G.R. nr.962/1001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, stabilirea solicitanŃilor care au acces la 
locuinŃe şi a ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor, precum şi repartizarea 
locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după 
criterii care vor respecta criteriile-cadru şi care se adoptă, cu avizul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, de autorităŃile administraŃiei publice locale 
care preiau în administrare aceste locuinŃe. 
 Prin Hotararea Consiliului Local nr.59 din 29 mai 2008 s-au propus criteriile 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în 
repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, in scopul avizarii de catre 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor. 
 Prin adresa nr.92926/03.07.2008, MDLPL a facut recomandari pentru 
completarea criteriilor propuse, urmand a fi avizate dupa dezbaterea si adoptarea 
acestora – sub forma de propunere - de catre consiliul local. 
 Prin Hotararea Consiliului Local nr.13/31 iulie 2008 s-au adoptat sub forma de 
propuneri criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de 
locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii luandu-se in 
considerare solicitarile M.D.L.P.L. 
 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, prin adresa 
nr.14270/MDLPL/24.11.2008 comunica avizul favorabil pentru propunerile de criteriisi 
solicita adoptarea formei finale a criteriilor printr-o noua hotarare. 
 
 Supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind adoptarea 
formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor 
de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, precum si a  
actelor doveditoare care vor insoti solicitările/cererile privind repartizarea de locuinŃe 
pentru tineri, destinate închirierii conform anexelor nr.1 si nr.2  
 



R O M Â N I A  
JUDEłUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. ____ 
 

 Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinŃa ordinară din data de 11 
decembrie 2008; 
 Văzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub 
nr. 25974/2008; 
 In temeiul prevederilor  Legii nr.152/1998 cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe  si H.G.R. 
nr.962/1001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe; 
 Vazand adresa nr. 14270/MDLPL/24.11.2008 a Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor; 
 În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001; 
 
 

H O T A R A S T E  
 
 

Art.1. Se aproba criteriile finale pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate 
închirierii, conform anexei nr.1 

Art.2.Se aproba  lista finala cu actele doveditoare care vor insoti 
solicitările/cererile privind repartizarea de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii 
conform anexei nr.2 

Art.3. Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte primarul 
municipiului Târnăveni. 
 
 
 
           Anexa nr.1 
 

CRITERII  
pentru stabilirea ordinii de prioritate 

în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor 
pentru tineri, destinate închirierii 

 
   A. Criterii de acces la locuinŃă:  
   1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, 
trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata 
primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste. 
     Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu. 
   2. Titularul cererii de locuinŃă şi ceilalti membrii ai familiei acestuia - soŃ/soŃie, copii 
şi/sau alte persoane aflate în întreŃinerea acestuia -trebuie să nu deŃină şi să nu fi 
deŃinut o altă locuinŃă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinŃe cu 
chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii 
in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Tarnaveni  
    NOTĂ:  



     Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate nu are in vedere 
locuinte instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea 
statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura.De asemenea, restrictia 
nu se aplica in cazul detinerii cu chirie a unui spatiu locativ in camine de familisti sau 
nefamilisti, precum si chiriasilor din locuintele preluate abuziv de stat si care fac 
obiectul unor solicitari de retrocedare sau sunt retrocedate catre fostii proprietari.Prin 
camine de familisti sau nefamilisti, se inteleg cladiri dotate cu camere de locuit 
individuale si cu dependintele, dotarile si utilitatile comune.     
   3. Titularul cererii de locuinŃă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul 
Tarnaveni. 
   4. Repartizarea locuinŃelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în 
considerare atât locuinŃele libere din fondul existent, cât şi locuinŃele ce urmează să 
fie finalizate în cadrul unor obiective de investiŃii aprobate şi cuprinse în programul de 
construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii.  
    NOTĂ:  
   - Lista de priorităŃi se stabileşte anual.  

- SolicitanŃii înscrişi în lista de priorităŃi, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 
1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinŃe în limita fondului 
disponibil în anul respectiv, pot primi repartiŃii în anii următori, în limita fondului 
disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.  

 
   B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:  
     
1. Situatia locativa actuala 
1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat  ............................ 10 pct. 
1.2. Tolerat in spatiu  ............................................................. 7 pct. 
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu): 
   - m2/locatar: 
     a) mai mare de 15 m2 si pana la 18 m2 inclusiv  ................... 5 pct. 
     b) mai mare de 12 m2 si pana la 15 m2 inclusiv  ................... 7 pct. 
     c) 8 m2 si pana la 12 m2 inclusiv  ........................................ 9 pct. 
     d) mai mica de 8 m2  ....................................................... 10 pct. 
Nota: 
In cazul celor tolerati in spatiu, toata suprafata locativa a  imobilului se imparte la 
numarul total al locatarilor, in care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia 
solicitantului de locuinta, dar care locuiesc in acelasi imobil. In cazul spatiilor locative 
inchiriate, suprafata locativa dretinuta conform contractului de inchiriere se  imparte 
numai la numarul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La  stabilirea  
numarului de membrii ai familiei solicitantului  de locuinta se va avea in vedere 
componenta familiei definita la cap A pct.2. 
2. Starea civila actuala 
2.1. Stare civila: 
a) casatorit  ........................................................................ 10 pct. 
b) necasatorit ........................................................................ 8 pct. 
2.2. Nr. de persoane in intretinere: 
a) copii 
• 1 copil  ............................................................................... 2 pct. 
• 2 copii  ............................................................................... 3 pct. 
• 3 copii  ............................................................................... 4 pct. 
• 4 copii  ............................................................................... 5 pct. 
• > 4 copii  .................................. 5 pct.  + 1 pct. pentru fiecare copil 
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora  ...................... 2 pct. 
3. Starea de sanatate actuala 
Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinere 
necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus  ................. 2 pct. 
4. Vechimea cererii solicitantului 



4.1. pana la 1 an  .................................................................. 1 pct. 
4.2. intre 1 si 2 ani  ............................................................... 3 pct. 
4.3. intre 2 si 3 ani  ............................................................... 6 pct. 
4.4. intre 3 si 4 ani  ............................................................... 9 pct. 
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani  ........................................... 4 pct. 
5. Nivelul de studii si/sau de pregatire profesionala 
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala  ............................ 5 pct. 
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de 
munca .................................................................................  8 pct. 
5.3. cu studii medii ,fara pregatire profesionala si /sau cu specializare la locul de 
munca ................................................................................ 10 pct. 
5.4. cu pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate 
si/sau cu studii superioare de scurta durata  ........................... 13 pct. 
5.5. cu studii superioare  ...................................................... 15 pct. 
Nota: 
Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii. 
6. Situatii locative sau sociale deosebite 
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani……… 15 pct. 
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii  ............................ 10 pct. 
6.3. tineri evacuati din case nationalizate  ................................. 5 pct. 
 
NOTĂ:  
 
   - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanŃilor de 
locuinŃă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.  
   - În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanŃii vor fi departajaŃi în funcŃie de 
situaŃia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinŃelor, având prioritate, 
numai în acest caz, solicitanŃii a căror situaŃie locativă este sau poate deveni, în mod 
iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în 
funcŃie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în consideraŃie data efectivă a 
înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui 
cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în 
baza acestor criterii, au prioritate solicitanŃii care au punctajul mai mare acordat pe 
baza criteriilor cu caracter de protecŃie socială (starea civilă + starea de sănătate 
actuală).  
     
 
          Anexa nr.2 
 
Acte doveditoare:    
- copie autentificată de pe actul de naştere şi de pe actul de identitate.  
- declaraŃii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soŃiei/soŃului şi ale 
celorlalŃi membri majori din familia acestuia privind faptul ca titularul cererii de 
locuinŃă şi membrii familiei acestuia - soŃ/soŃie, copii şi alte persoane aflate în 
întreŃinerea acestuia -, să nu deŃină şi să nu fi deŃinut o altă locuinŃă în proprietate şi 
să nu fie beneficiarul unei alte locuinŃe pentru tineri, destinată închirierii, în localitatea 
în care a solicitat locuinŃă. 
- adeverinŃă de la locul de muncă, însoŃită de o copie de pe carnetul de muncă 
completat la zi.  
- orice alte acte, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, favorabile 
titularului cererii pentru aprecierea criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj. 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A  
JUDEłUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 
 
           
 

H O T Ă R Â R E A nr. ____ 
 
 

 Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinŃa ordinară din data de 11 
decembrie 2008; 
 Văzând Raportul intocmit de Primarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub 
nr.26184/2008; 
 In temeiul prevederilor  Legii nr.193/2007 si  H.G.R.nr.1317/2007; 
 În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001; 
 
 

H O T A R A S T E  
 
 

 Art.1.Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni pentru 
anul 2008 a sumei de 180.000 lei pentru finantarea unui numar de 8 tichete 
cadou/persoana in valoare de 50 lei/tichet cu ocazia sarbatorilor de iarna – 1 
Decembrie si Craciun 2008, pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat. 
 Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte primarul 
municipiului Târnăveni. 
 
 



 
R O M Â N I A  
JUDEłUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 
 
           
 

H O T Ă R Â R E A nr. ____ 
 

 Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinŃa ordinară din data de 11 
decembrie 2008; 
 Văzând Referatul intocmit de ing.Chirila Vasile înregistrat sub nr.24943/2008; 
 În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001; 
 
 

H O T A R A S T E  
 
 

 Art.1.Se stabileste cuantumul cotizatiilor anuale care vor fi platite de municipiul 
Tarnaveni in caliate de membru catre urmatoarele asociatii de dezvoltare 
intercomunitara: 

- “Aqua Invest Mures” – 21.203 lei  
- “Ecolect Mures” 3.000 lei. 

Sumele prevazute la al.1 vor fi prevazute anual in bugetul general al municipiului 
Tarnaveni. 
 Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte primarul 
municipiului Târnăveni. 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 11 
octombrie 2008, 

Văzând referatul nr.25894/2008, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, 
ec. Muth Rodica,   
             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru 

anul 2008, conform anexei Formular 131 care face parte integranta din prezenta 
hotarare.  
            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte 
primarul municipiului Târnăveni. 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA NR. ____/2008 

 
Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din  11decembrie 

2008, 
Văzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile inregistrat sub 

nr.26158/2008,  
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 Documentatia de aprobare a 
lucrarilor de interventii aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea Scoala 
generala nr. 3 si accesul la scoala strada 1 Iunie”. 

Art. 2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
“Reabilitarea Scoala generala nr. 3 si accesul la scoala strada 1 Iunie” dupa 
cum urmeaza: 
 
 
1 Valoarea totală (în preŃuri noiembrie 2008, 1 

euro=3,80 lei) 
1.545.000 lei 

 din care:   
 - construcŃii - montaj  1.387.000 lei 
 Valoarea totală lucrărilor de investiŃie (în preŃuri 

noiembrie 2008, 1 euro=3,80 lei) 
 

245.000 lei 
 din care:   
 - construcŃii - montaj  187.150 lei 
 Valoarea totală a lucrărilor de intervenŃie (în preŃuri 

noiembrie 2008, 1 euro=3,80 lei) 
 

1.300.000 lei 
 din care:   
 - construcŃii - montaj  1.200.000 lei 
2 Eşalonarea investiŃiei 

(INV/C+M) 
  

 - anul 2009  1.545.000/1.387.000 lei 
3 Durata de realizare  6 luni 
4 CapacităŃi   
 - putere termică nominală 

instalată 
 160 kW 

5 Cantitatea de energie termică produsă 121.610 kWh/an 
6 Costul total al energiei termice produse 24.865 lei/an 
7 PreŃul de cost a energiei 

termice  
 0,205 lei/kWh 

 

 
 

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



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

 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 11 
decembrie 2008, 

Văzând referatul nr.24593/ 2008, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii 
Publice, ing. Bonciog Maria,   
             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001; 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor produse si 
servicii conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 
            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte 
primarul municipiului Târnăveni. 
 
 
        
 
         Anexa 
 
 
 1.Expertizare tehnica bloc D-4-5-6 Cartier Armatei 
 

 2.Obtinere avize pentru Statia de transfer deseuri menajere municipiul Tarnaveni. 
 
 
 



 
 
R O M Â N I A  
JUDEłUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 
     
 

H O T Ă R Â R E A  nr.   /2008 
 
 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinŃa ordinară din data de 11 
decembrie  2008; 
 Văzând Procesul verbal negociere inregistrat sub nr.26330/2008; 
 In temeiul prevederilor art 17 lit.o din Legea nr.92/2007 privind serviciile de 
transport public local; 
 În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001; 
 

H O T A R A S T E  
 

Art1. Incepand cu anul 2009 se aproba acordarea gratuitatilor la  transportul 
public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 55 de ani si domiciliul in 
municipiul Tarnaveni  (inclusiv Bobohalma, Botorca si Custelnic) in limita sumei de 15 
lei/persoana. 

Art.2. Decontarea sumelor privind gratuitatile stabilite pentru anul 2009, se va 
face de catre Primaria municipiului Tarnaveni catre operatorul de transport public local 
in data de 10 a lunii curente pentru luna anterioara, in conformitate cu legitimatiilede 
calatorie eliberate. 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste 
Primarul Municipiului Tarnaveni. 

 
 
 
 



 
 
 

PROCES VERBAL 
 al sedintei de negociere incheiat in data de 08 decembrie 2008 

 
 
 

 1.Sunt prezenti: 
din partea Primariei municipiului Tarnaveni dl.primar Matei Alexandru Adrian, 

dl.secretar Stefan Blanaru, dna sef birou investitii si achizitii publice Bonciog Maria si 
dna Muth Rodica  Sef Serviciu Buget Contabilitate 

din partea S.C.TAR S.A. dl. Director general Ghiurca Petru si dl.Dobrin Daniel. 
 
 2.Obiectul negocierii il constituie gasirea unei noi formule pentru 
subventionarea transportului gratuit pentru pensionarii din municipiul Tarnaveni cu 
varsta de peste 55 de ani incepand cu data de 01 ianuarie 2009 si prezentarea 
acesteia in scopul adoptarii unei hotarari in sedinta ordinara a consiliului local 
Tarnaveni din data de 11 decembrie 2008. 
 
 3.In urma discutiilor care au fost inregistrate si pe suport audio-video, partile 
au convenit urmatoarele: 
 

- Pentru anul 2009, subventia este in cuantum de 15 lei /persoana pensionara 
cu domiciliul in municipiul Tarnaveni (inclusiv Bobohalma, Custelnic si 
Botorca) si varsta de peste 55 de ani. 

 
- beneficiarilor subventiei li se vor elibera legitimatiile de calatorie  la sediul 

Primariei municipiului Tarnaveni de catre compartimentul de specialitate, in 
comun cu reprezentanti ai S.C.TAR S.A.  

 
- executivul se obliga ca in bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 

2009 sa introduca suma necesara efectuarii Studiului de trafic de calatori pe 
mijloacele de transport public local.Dupa aprobarea bugetului general pe 
anul 2009, efectuarea Studiului de trafic si in urma concluziilor acestui 
studiu, se poate efectua o noua negociere privind gasirea unei noi formule 
pentru subventionarea transportului gratuit pentru pensionarii din municipiul 
Tarnaveni cu varsta de peste 55 de ani, la initiativa oricareia dintre cele 
doua parti. 

 
 
- facturarea subventiei de catre operatorul de transport local se va face si 

comunica Primariei municipiului Tarnaveni pana in data de 5 a lunii curente 
pentru luna anterioara 

- decontarea subventiei catre operatorul de transport local se va face de catre 
Primaria municipiului Tarnaveni pana la data de 10 a lunii curente  pentru 
luna anterioara. 

 
- S.C.TAR SA se obliga sa nu solicite in anul 2009 modificarea tarifelor 

abonamentele pentru elevi. 
 
 

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte. 

 
 



 
  Din partea Primariei municipiului Tarnaveni            Din Partea S.C.TAR.S.A. 
 
 
 
  Primar      ing. Matei Alexandru Adrian                         Director General   
                                                                                             Ghiurca Petru 
 
  Secretar     Stefan Blanaru                                                         
 
  
  Sef Birou Investitii si achizitii publice  Bonciog Maria 
 
 
 Sef Serviciu Buget Contabilitate    Muth Rodica  

 


