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HOTĂRÂREA NR. 64 

 
din 29 septembrie 2010 

 
privind aprobarea taxei de folosinŃă a terenului de fotbal situat 

 în oraşului Miercurea Nirajului, str. Sălciilor, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul viceprimarului oraşului 

Miercurea Nirajului, H.G. nr. 964/2002, privind atestarea domeniului public al judeŃului Mureş, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeŃul Mureş, poziŃia nr. 77 din anexa nr. 60, privind 
inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al 
comisiei de specialitate pentru administraŃie publică locală, 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. 36 alin. (2) litera „c”, alin. (4) litera „c” din Legea nr. 
215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 45 alin. (2) litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01 octombrie 2010 taxa de folosinŃă a terenului de fotbal situat în 

oraşul Miercurea Nirajului, str. Sălciilor, proprietatea publică al oraşului Miercurea Nirajului, se 
stabileşte la suma de 200 lei/2 ore.  

Art. 2. Taxa de folosinŃă a terenului de fotbal stabilită în art. 1 se va plăti la casieria Primăriei 
oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 3.  Sunt exceptate de la plata taxei stabilite în art. 1 din prezenta hotărâre echipele de fotbal 
juniori şi seniori ale Clubului Sportiv Orăşenesc Miercurea Nirajului şi activităŃile organizate de UAT 
Miercurea Nirajului. 

Art. 4. Primarul, viceprimarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică. 
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