
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 7 
 

din 13 februarie 2008 
 

Cu privire la aprobarea modificării şi completării capitolului VIII din anexa 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 63 din 28.11.2007, privind impozitele şi 

taxele locale pe anul 2008 
 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul administratorului, managerului 

RECL şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃia publică, juridică, programe 
economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), (2), art. 20 alin. (1) litera „b”, art. 27 din Legea 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu  
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, Hotărârii de Guvern nr. 1514/2006, 
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, art. 36 alin. (4) litera “c” din Legea nr. 
215/2001, privind administraŃia publică  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera „c” din Legea nr.215/2001, privind 
administraŃia publică locală 
 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art. 1. (1) Se aprobă modificarea şi completarea capitolului VIII – Taxe speciale din anexa 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 63 din 28.11.2007, privind impozitele şi 
taxele locale pe anul 2008, prin introducerea a 2 puncte, după cum urmează:  

a) Taxe privind servicii de copiat, multiplicat monocrom 0,2 lei /copie format A4  
b) Taxe privind servicii de copiat, multiplicat color 1 lei /copie format A4  
c) Taxe pentru servicii de fax, scanare 1 lei/pagină format A4 
d) Taxa pentru eliberarea adeverinŃelor după Registrul agricol: 2,5 lei (RON) 
e) Taxa pentru eliberarea adeverinŃelor după Registrul de stare civilă: 2,5 lei (RON) 
f) Taxa pentru eliberarea de copii după actele aflate în arhiva instituŃiei: 2 lei/filă. 
g) Taxa pentru oficierea de căsătorii în zilele de sâmbătă, duminică: 20 lei. 
h) Taxa pentru transport deşeuri – persoane fizice: 1,7 lei (RON)/pers/lună. 
i) Taxa pentru transport deşeuri – persoane juridice (unităŃi): 3,3 lei (RON)/pers/lună. 
j) Taxa pentru paza de noapte: 20 lei(RON)/fam/an. 
k) Taxa pentru eliberarea procesului verbal de evidenŃiere a construcŃiilor. 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 
60/2007, rămân neschimbate. 

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se va comunica InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi 
la cunoştinŃă publică. 

(2) Aducerea la cunoştinŃă se face prin afişare la sediul autorităŃii administraŃiei publice locale. 
 

 Preşedinte de şedinŃă           

                Contrasemnează     

    Marton József           Secretar 

                          Nagy Zsigmond 


