
ROMÂNIA
JUDEŢUL   MURE
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL   LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 32

din 29 mai 2013

privind stabilirea taxei speciale pentru efectuarea de branşamente şi racorduri la sistemul public de
alimentare cu apă şi canalizare

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș,
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, avizul

favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică, juridică, programe economico – sociale -
industriale,  buget  –  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  investiţii  locale,
amenajarea teritoriului şi urbanism, văzând raportul şi al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de lucru al primarului oraşului Miercurea Nirajului;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), (2) lit b, şi alin (4) lit. c din Legea nr. 215/2001,
privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  art.  30  din  Legea  nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 282 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. Se  aprobă  instituirea  taxei  speciale  pentru  efectuarea  de  branşamente  şi  racorduri  la
sistemul public  de alimentare de apă şi  canalizare,  pentru persoanele fizice  şi  persoanele juridice din
oraşul Miercurea Nirajului..

Art. 2. Plata taxei speciale prevăzută la art. 1 se face în termen de 18 luni, în trei tranşe egale,
conform planului de ansamblu (Anexa 1) şi a graficului, care constituie anexa nr. 2 la hotărâre şi va fi de:

1). Sistem de canalizare: 730 lei pentru familie şi persoanele juridice;
2). Sistem de apă: 620 lei pentru pentru familie şi persoanele juridice;
Art. 2.  Taxele speciale,  instituite,  se încasează într-un cont distinct,  deschis in afara bugetului

local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost înfiintate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă
de consiliul local.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 iulie 2013.
Art.  4. Primarul  oraşului  împreună  cu  serviciul  buget  finanţe  va  duce  la  îndeplinire  prezenta

hotărâre.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  Hotărâri  se  însărcinează  primarul  oraşului  Miercurea
Nirajului.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiai prefectului judeţului Mureş, primarului oraşului
şi la cunoştinţă publică. 

Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează

           Barabás Lóránt                   Secretar

                       Nagy Zsigmond



ROMÂNIA
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxei speciale pentru efectuarea de branşamente şi racorduri la sistemul public de
alimentare cu apă şi canalizare

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș,
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, avizul

favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică, juridică, programe economico – sociale -
industriale,  buget  –  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  investiţii  locale,
amenajarea teritoriului şi urbanism, văzând raportul şi al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de lucru al primarului oraşului Miercurea Nirajului;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), (2) lit b, şi alin (4) lit. c din Legea nr. 215/2001,
privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  art.  30  din  Legea  nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 282 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare;

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE

Art.  1. Se  aprobă  instituirea  taxei  speciale  pentru  efectuarea  de  branşamente  şi  racorduri  la
sistemul public de alimentare de apă şi canalizare, de către persoanele fizice şi juridice

Art.  2.  Plata  taxei  speciale  prevăzută  la  art.  1  se  face  o  singură  dată,  la  momentul  realizării
branşamentului şi racordului în cuantum de:

1). Sistem de canalizare: 
(a). .........lei pentru persoanele fizice/gospodărie
(b). ..........lei pentru persoane juridice
2). Sistem de alimentare cu apă: 
(a). .........lei pentru persoanele fizice/gospodărie
(b). ..........lei pentru persoane juridice
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 iunie 2013.
Art.  4. Primarul  oraşului  împreună  cu  serviciul  buget  finanţe  va  duce  la  îndeplinire  prezenta

hotărâre.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  Hotărâri  se  însărcinează  primarul  oraşului  Miercurea
Nirajului.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiai prefectului judeţului Mureş, primarului oraşului
şi la cunoştinţă publică.



               Iniţiator, Primar
     Tóth Sándor   Contrasemnează

       Secretar
 Nagy Zsigmond


