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HOTĂRÂREA NR. 34 

Din 30 iunie 2014 
 

 

Pentru completarea HCL nr.60 /26 noiembrie 2013 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2014 în oraşul Ungheni cu  taxa aferentă timbrului  arhitecturii 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30 iunie 

2014, 

 Avand in vedere: 

 - adresa Consiliului Judetean Mures nr. 8673/30.05.2014 inregistrată sub nr. 

3517/30.05.2014, privind taxa aferenta timbrului arhitecturii; 

 - Iniţiativa Primarului oraşului Ungheni, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu 

nr. 4098/25.06.2014; 

 - Raportul de specialitate nr. 4099/25.06.2014 întocmit de compartimentul   Urbanism  si 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Ungheni; 

 Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de 

cele 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

In conformitate cu: 

      - Legea nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al 

artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 - Ordinul 2823/1566/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, 

incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului 

literar, cinematografic, teatral, muzilal, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de 

divertisment; 

 - Ordinul 2348/2013 pentru modificarea anexei nr.7 la Normele metodologice privind 

perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea 



timbrului literar, cinematografic, teatral, muzilal, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de 

divertisment; 

 - Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizată. 

 În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art.45 alin. (2). lit. „c” și 

art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă completarea Capitolului  V - Taxe  pentru eliberarea certificatelor 

avizelor, autorizaţiilor din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ungheni nr. 60/26.11.2013  

privind stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2014, după cum urmează : 

SPECIFICARE 

Legea nr.35/1994 privind timbrul 

literar,cinematografic,teatral,musical,folcloric,al 

artelor plastice, al arhitecturii 

 NIVELURILE 

PROPUSE  

PENTRU ANUL   

2014 

 Taxa aferentă timbrului arhitecturii x    0,05% din valoarea 

investitiei 

 Art.2. Taxa aferenta timbrului arhitecturii se  incasează odată cu  emiterea autorizaţiei de  

construcţie/desfiinţare. 

 Art.3 Taxa aferentă timbrului arhitecturii se virează lunar la Uniunea Arhitecţilor din 

Romania. 

 Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului 

Ungheni, prin Serviciul financiar-contabil și Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. 

          Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: 

                    - Institutiei Prefectului Judetului Mures,  

   - Primarului orașului Ungheni, 

                    - Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

   - Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului,  

  - Se afișează la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 30 iunie 2014 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

         NYARADI  IOAN                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 

 


