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HOTĂRÂREA NR. 44 

 
din 24 iulie 2013 

 

privind instituirea taxei speciale pentru curăţarea şanţurilor şi decolmaterea podeţelor 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând propunerea dlui primar Tóth Sándor, 

şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de 

disciplină, activităţi economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 litera „g”, art. 10 litera „k” din O.G. nr. 21/2002, 

privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 10 din Legea nr. 515/2002, pentru aprobarea 

O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 282 din Legea nr. 

571/2003, privind Codul fiscal, art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, modificată şi completată, art 36 alin. (6) litera „a” (13) art. 123 alin. (1), (2)  din Legea 

215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală. 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

 

Art. 1. Se aprobă taxa specială pentru curăţarea şanţurilor situate în dreptul gospodăriilor 

cetăţenilor domiciliaţi în Miercurea Nirajului şi în satele aparţinătoare şi care nu execută aceste 

lucrări în termen de 10 zile de la comunicarea înştiinţarii, sau execută lucrările în mod 

necorespunzător celor stabilite de specialişti, la suma de 10 lei pe metru de şanţ şi 20 de lei/m pentru 

decolmatarea podeţelor. 

Art. 2. În cazurile prevăzute la art. 1 lucrările vor fi efectuate de angajaţii serviciului public 

aflat în subordinea Consiliului Local. 

Art. 2. Poliţia locală şi compartimentul de buget-finanţe şi resurese umane vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, şi la 

cunoştinţă publică. 

 

      Preşedinte de şedinţă          

   

                Nagy Imre      Contrasemnează 

          

                      Secretar 

 

                       Nagy Zsigmond 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind instituirea taxei speciale pentru curăţarea şanţurilor şi decolmaterea podeţelor 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând propunerea dlui primar Tóth Sándor, 

şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de 

disciplină, activităţi economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 litera „g”, art. 10 litera „k” din O.G. nr. 21/2002, 

privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 10 din Legea nr. 515/2002, pentru aprobarea 

O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 282 din Legea nr. 

571/2003, privind Codul fiscal, art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, modificată şi completată, art 36 alin. (6) litera „a” (13) art. 123 alin. (1), (2)  din Legea 

215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală. 

 

 

 

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă taxa specială pentru curăţarea şanţurilor situate în dreptul gospodăriilor 

cetăţenilor domiciliaţi în Miercurea Nirajului şi în satele aparţinătoare şi care nu execută aceste 

lucrări în termen de 10 zile de la comunicarea înştiinţarii, sau execută lucrările în mod 

necorespunzător celor stabilite de specialişti, la suma de 10 lei pe metru de şanţ şi 20 de lei/m pentru 

decolmatarea podeţelor. 

Art. 2. În cazurile prevăzute la art. 1 lucrările vor fi efectuate de angajaţii serviciului public 

aflat în subordinea Consiliului Local. 

Art. 2. Poliţia locală şi compartimentul de buget-finanţe şi resurese umane vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, şi la 

cunoştinţă publică. 

 

 

Iniţiator     Avizat pentru legalitate 

 Primar       Secretar 

        Tóth Sándor           Nagy Zsigmond 

 


