
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 49 
 

din 09 iulie 2010 
 
 

privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 81 din 25 noiembrie 
2009  

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând 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 Legii 571/2003, privind Codul fiscal, modificat prin O.U.G. 59/2010, art. 36 
alin. (4) litera „c” din Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată,  

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea cap. III Taxa asupra mijloacelor de transport din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 81 din 25 noiembrie 2009, în sensul următor:  
TAXA  

ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 
A. Pentru mijloacele de transport cu tracŃiune mecanică: 

Tipuri de autovehicule 
Suma, în lei, pentru 
fiecare grupă de 200 cm3 

sau fracŃiune din aceasta 

1) motorete, scutere, motociclete şi   autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1.600 cm3 inclusiv 

8 

2) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2.000 cm3 
inclusiv 

18 

3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2.600 cm3 
inclusiv 

72 

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3.000 cm3 
inclusiv 

144 

5) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 290 

6) autobuze, autocare, microbuze 24 

7) Alte autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv 

30 

8) tractoare înmatriculate 18 

Art. 2. Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate, 
pentru diferenŃele rezultate, benefciază de bonificaŃia stabilită de art. 2 din H.C.L. nr. 81 din 25 noiembrie 2009. 

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre se va comunica InstituŃiei Prefectului judeŃului Mureş în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
  (2) Aducerea la cunoştinŃă se face prin afişare la sediul autorităŃii administraŃiei publice locale. 
 

Preşedinte de şedinŃă 
    Kacsó Vilmos        Contrasemnează,  
                                  Secretar  
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