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                HOTĂRÂREA NR.191 
                   din 17 decembrie 2020 

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.31421/23.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Serviciul buget 

nr.31507/24.11.2020, raportul Serviciului juridic nr.31515/24.11.2020, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere:  

- art. 453 - 499 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu toate modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 

50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei;  

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de 

calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de 

evidenţă a populaţiei; 

- Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 

electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 

reţelelor de comunicaţii electronice; 

 - Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 40^1, art. 41 alin. (22), art. 46 şi art. 47 alin. (7) și alin. (10) din Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/07.12.2018 pentru aprobarea unor tarife 

aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.; 

- Ordinul comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale și 

infrastructurii și administrației publice și al ministrului afacerilor interne 

nr.1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea 

circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau 
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dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27, art. 30 alin. (1), (2) și (6) și art. 68 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 87 și art.173 alin. (1) lit. „f”, coroborate cu cele ale alin. (3) 

lit. „c” și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 

 

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2021 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor 

pentru unele activităţi care constituie venituri proprii la bugetul judeţului Mureş şi a 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor de la nr. 1 - 6 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia economică, Direcţia juridică 

şi administraţie publică, Direcţia tehnică, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș şi Direcţia Generală de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

(2) Prezenta Hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se va 

comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Direcţiei Generale de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş și direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

                          SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 
datorate, în anul 2021, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin (2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru prestarea unor servicii persoanelor fizice sau 
juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe speciale. 
 
Astfel, conform prevederilor art. 30, alin (2) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul 
taxelor speciale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit  
alin (6) ale aceleași legi, taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se 
încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile 
publice locale pentru care s-a instituit taxele respective. 
 
În acest context, prin adresa nr. 28.121/20.10.2020, Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Mureș, propune pentru anul 2021, menținerea taxei 
speciale privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din 
Registrul național de evidență a persoanelor la nivelul celei stabilite pentru anul 
2020, respectiv 5 lei/ verificare/ persoană în sistem informatic. 
 
Prin Notele interne ale Serviciului Administrație Publică și Cancelarie,  Serviciului 
Avizare, Autorizare, Control respectiv a Compartimentului Baza de Date, din 
cadrul aparatului propriu, se propune ca nivelul taxelor și tarifelor pentru  
prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 
2021, să se mențină la nivelul celor stabilite pentru anul 2020. 
 
În  aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ale  art. 136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem dezbaterii 
și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
 

 

         PREŞEDINTE 
           Péter Ferenc 

 

Nr.31421/23.11.2020   
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Nr.31507/24.11.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 

datorate, în anul 2021, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 30, alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile 

judeţene pot adopta taxe speciale. 

Conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor 

speciale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit  alin (6) 

ale aceleași legi, taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai 

de la persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale 

pentru care s-au instituit taxele respective. 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de 

interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit 

O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform art. 20 din O.G. nr. 84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de 

capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care 

funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri 

proprii şi subvenţii de la bugetele locale”.  

Potrivit art. 21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice 

comunitare prevăzute la art. 20, provin din sumele încasate din activităţile de  

eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de 

eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la 

persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări”. 

În acest context, prin adresa nr. 28.121/20.10.2020, Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor Mureș, propune pentru anul 2021, menținerea taxei 

speciale privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din 

Registrul național de evidență a persoanelor, respectiv  5 lei/ verificare/ persoană 

în sistem informatic. 
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Prin Notele interne ale Serviciului Administrație Publică și Cancelarie respectiv 

Serviciului Avizare, Autorizare, Control, se propune ca nivelul taxelor și tarifelor 

pentru  prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru 

anul 2021, să se mențină la nivelul celor stabilite și aprobate  pentru anul 2020 

prin Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 la  Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.160/20.12.2019 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 

2020 bugetului propriu al Judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş. 

Prevederile art. 7, alin. (18) şi (19) şi art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea 

certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului 

structurii de specialitate. 

Dispoziţiile art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a 

altor avize. 

De asemenea,  prin Anexele 1, 2 și 3 aferente  Notei interne nr. 28859/28.10.2020,  

Direcția Tehnică ne transmite propunerile de tarife pentru anul 2021, după cum 

urmează: 

- Anexa nr. 1: Tarife pentru emiterea de acorduri prealabile, autorizaţii de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor județene şi tarife pentru utilizarea 

zonei drumurilor județene aflate în proprietatea și/sau în administrarea Consiliului 

Județean Mureș pentru anul 2021; 

- Anexa nr. 2: Tarife pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele 

aflate în proprietatea Județului Mureș, pentru anul 2021; 

- Anexa nr.3: Tarife pentru autorizarea transporturilor rutiere pe drumurile 

judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Mureş, efectuate cu vehicule 

rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale 

căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexele 

nr.2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, 

republicată, pentru anul 2021. 

În baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de 

administrator al drumurilor judeţene  din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări 

şi verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel 

realizate în zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea 

drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş. 

În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46, coroborate cu cele ale art. 47 

alin. (7) şi alin. (10), din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea  amprizei 

şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau 

subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri  publicitare, prin executarea  
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de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, 

platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona drumului 

public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului, se 

aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului, care se aprobă prin 

hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean. 

De asemenea s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul 

infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii 

electronice, ale Deciziei președintelui Autorității Naționale Pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații nr. 997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot 

fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub 

imobilele proprietate publică, respectiv a Hotărârii Consiliului Județean Mureș    

nr. 28/28.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș               

nr. 144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se 

realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul 

public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și 

stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia. 

Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din 

judeţul Mureş, poate elibera autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea 

transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate 

în România sau în alte state cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor 

maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în Anexele 2 

şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun 

al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice și al ministrului afacerilor interne.Conform prevederilor art. 41 din 

ordonanța mai sus amintită, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor 

calculate în funcţie de  masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate 

la transport, de categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie 

parcurs. Aceste tarife şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de 

administratorii drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene, 

pentru drumurile de interes judeţean, conform prevederilor art. 41, alin. (22) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 și  potrivit 40^1 din textul legal amintit, tarifele 

susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea, 

exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş. 

Menționăm de asemenea că s -au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului 

transporturilor nr. 1836/07.12.2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de 

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA precum și Normele 

privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau 

dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin 

Ordinul comunal ministrului transporturilor,al ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice și al ministrului afacerilor interne nr. 1236/6509/126/2018. 
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Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

  

 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Intocmit: Iulia Axente 
Verificat: Șef serviciu Kádár Katalin 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în 

anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 31421 din 23.11.2020și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcției economice, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității 

autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile 

de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș. 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 87 din Codul administrativ, ale Legii 

privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ale art. 453 – 495 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal,ambele cu modificările și completările ulterioare,ale Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale OUG nr. 97/2005 

privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români,ale 

OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, toate trei republicate, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii 

fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 87 din Codul administrativ, unitățile administrativ-teritoriale au 

dreptul la resurse financiare proprii,corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de 

lege, pe care autoritățile publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează 

pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. Conform 

acestui text legal, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale 

administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă taxe locale, în 

condițiile legii. 

De asemenea, în baza prevederilor art. 20, alin.(1), lit. „b”și art. 30,alin.(1) din Legea 

nr. 273/2006, precum și ale art. 484 din Codul fiscal consiliile județene pot institui taxe 

pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și 

juridice. 

   Nr. 31515 / 24.11.2020 

 Dosar nr. IX/B/1 
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Cuantumul taxelor se stabilește anual conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea 

nr.273/2006, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 

cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și 

pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. 

În acest context, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și direcțiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri 

privind aprobarea taxelor pentru serviciile oferite comunității județene în anul 2020, 

cuprinse la anexele 1-6 la proiectul de act administrativ. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art. 87 și art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3), 

lit. „c” din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș în îndeplinirea atribuțiilor 

privind dezvoltarea economico-socială a județului stabilește și aprobă taxe, în condițiile 

legii. 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-82, raportate la 

cele ale art. 6, alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune 

publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la 

sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să 

stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte 

normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru 

a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 

Verificat: Adriana Farkas, Șef Serviciu 
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NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în 

anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean Mureș 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederide 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 

fiind inițiat în aplicarea dispozițiilorOUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale 

Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, toate cu modificările și completările ulterioare, ale Legiinr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale OUG nr. 97/2005 privind evidența, 

domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, ale OG nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicate, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și ale Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 

comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 

costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare,sunt 

incidenteprevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost 

publicat pe pagina proprie de internet a autorității publice județene și afișat la sediul 

instituției în data de 24.11.2020, conform Anunțului înregistrat sub nr. 31619 din 

24.11.2020, demers în urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la acesta, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (4) din Legea nr.52/2003. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului 

Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureșîndeplinește condițiile 

legale pentru a fi supusdezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, 

ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, 

alin. (4) din OUGnr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
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