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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4

30 ianuarie 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 comletarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financar-fiscale;

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 aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, prevăzute la H.G.
Nr. 1309/2012, care înlocuieşte şi modifcă anexa 1 la Normele metodologice din Legea nr.
571/2003, privind Codul Fiscal.

Art. 2.Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003, se stabileşte după
cum urmează:

a.) în cazul impozitului pe clădiri, la 16,05 %
b.) în cazul impozitului pe teren, la 16,05 %;
c.) în cazul taxei pe teren, la 16,05 %
Art. 3. Se stabilesc valorile prevăzute la Anexa nr. 1, Cap. VIII – taxe speciale:

n). Taxa pentru transport deşeuri – persoane fizice: 2 lei/persoană/lună;
o) Taxa pentru transport deşeuri – persoane juridice: 4 lei/angajat/lună;
Art. 4. Se abrogă art. 4 din H.C.L. nr. 35/2012;
Art. 5. Se completează Anexa nr. 1, Cap. VII: h) Taxa aplicabilă în data de 4, 5, 6, 7, 8

martie şi 28,29,30,31 octombrie şi 1 noiembrie, pentru folosirea locurilor publice situate în centrul
oraşului Miercurea Nirajului, în scopul desfacerii de flori/10 lei mp/zi.

Art. 6. Începând cu 1 februarie 2013 impozitele şi taxele locale vor fi cele din anexe.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,

Primarului oraşului Miercurea Nirajului, serviciului buget-finanţe şi la cunoştinţă publică.d
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