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HOTĂRÂREA NR. 60 

 
30  octombrie 2013 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 28 noiembrie 2012,  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 
 

 Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1309/2012, privind nivelurile pentru 

valorile impozable, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile începând cu anul 2013, şi ale O.G. Nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financar-fiscale, H.C.L. nr. 

35/2012 modificată şi completată; 

  În conformitate cu prevederile 36 alin. (4) litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

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

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 

 

      HOTĂREŞTE 

 
 

 Art. 1. Se completează Cap VIII al anexei nr. 1 – Taxe speciale cu lit. z) al H.C.L. nr. 

35/2012 priviind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013]]; 

z) Taxă pentru autorizaţia de liberă trecere şi oprire pentru mijloacele de transport cu un 

gabarit mai mare de 7,5 tone pe D.J. 135 şi DJ 135/A, aflată în administrarea oraşului Miercurea 

Nirajului: 

Cat I. - Sarcina < =20.000   10 lei/mijloc transport/zi 

Cat I. - Sarcina >  20.000     25 lei/mijloc transport/zi 

Cat II. - Sarcina < =20.000   200 lei/mijloc transport/lună 

Cat II. - Sarcina >  20.000     450 lei/mijloc transport/lună 

Cat III. - Sarcina < =20.000   1000 lei/mijloc transport/6 luni 

Cat III. - Sarcina >  20.000     2.200 lei/mijloc transport/6 luni 

Cat IV. - Sarcina < =20.000   1800 lei/mijloc transport/an 

Cat IV. - Sarcina >  20.000     3.500 lei/mijloc transport/an 

Peste 5 mijloace de transport se acordă o reducere de 10% pentru fiecare mijloc de 

transport. 

Art. 2. Taxa se aplică începând de la 1 ianuarie 2013 şi va fi folosită exclusiv în vederea 

acoperirii cheltuielilor legate de întreţinerea şi repararea DJ 135 şi DJ 135A; 

Art. 3. Primarul, viceprimarul şi Poliţia Locală în colaborare cu Poliţia Oraşului Miercurea 

Nirajului pe baza unui protocol de colaborare şi Serviciul de buget-finanţe şi resurse umane vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, 

primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.   

 

Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

                 Fábián Ferenc       Secretar 

                       Nagy Zsigmond 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 28 noiembrie 2012,  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 
 

 Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1309/2012, privind nivelurile pentru 

valorile impozable, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile începând cu anul 2013, şi ale O.G. Nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financar-fiscale, H.C.L. nr. 

35/2012 modificată şi completată; 

  În conformitate cu prevederile 36 alin. (4) litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

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

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 

 

     PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE 

 
 

 Art. 1. Se completează Cap VIII al anexei nr. 1 – Taxe speciale cu lit. z) al H.C.L. nr. 

35/2012 priviind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

z) Taxă pentru autorizaţia de liberă trecere şi oprire pentru mijloacele de transport cu un 

gabarit mai mare de 7,5 tone pe D.J. 135 şi DJ 135/A, aflată în administrarea oraşului Miercurea 

Nirajului: 

Cat I. - Sarcina < =20.000   10 lei/mijloc transport/zi 

Cat I. - Sarcina >  20.000     25 lei/mijloc transport/zi 

Cat II. - Sarcina < =20.000   200 lei/mijloc transport/lună 

Cat II. - Sarcina >  20.000     450 lei/mijloc transport/lună 

Cat III. - Sarcina < =20.000   1000 lei/mijloc transport/6 luni 

Cat III. - Sarcina >  20.000     2.200 lei/mijloc transport/6 luni 

Cat IV. - Sarcina < =20.000   1800 lei/mijloc transport/an 

Cat IV. - Sarcina >  20.000     3.500 lei/mijloc transport/an 

Peste 5 mijloace de transport se acordă o reducere de 10% pentru fiecare mijloc de 

transport. 

Art. 2. Taxa se aplică începând de la 1 ianuarie 2013 şi va fi folosită exclusiv în vederea 

acoperirii cheltuielilor legate de întreţinerea şi repararea DJ 135 şi DJ 135A; 

Art. 3. Primarul, viceprimarul şi Poliţia Locală în colaborare cu Poliţia Oraşului Miercurea 

Nirajului pe baza unui protocol de colaborare şi Serviciul de buget-finanţe şi resurse umane vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, 

primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.   

 

Iniţiator, Primar     Avizat pentru legalitate 

Tóth Sándor      Secretar, Nagy Zsigmond 


