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HOTĂRÂREA NR. 17 

 
27 martie  2013 

 

privind completarea 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; Legea  Nr. 117 din 

30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 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 Hotărârea consiliului local nr. 35 din 28 noiembrie 2012, modificată 

şi completată, privind impozitele şi taxele locale cu anexa nr. 4 – taxe extrajudiciare de timbru. 

 Art. 2. Compartimentul de buget-finanţe şi resurse umane va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea se va comunica:  Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,  Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, serviciului buget-finanţe şi resurse cumane şi la cunoştinţă publică. 

 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

         Keresztesi Ernő Barna            Secretar 

                              Nagy Zsigmond 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 

privind completarea 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; Legea  Nr. 117 din 

30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 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 Hotărârea consiliului local nr. 35 din 28 noiembrie 2012, modificată 

şi completată, privind impozitele şi taxele locale cu anexa nr. 4 – taxe extrajudiciare de timbru. 

 Art. 2. Compartimentul de buget-finanţe şi resurse umane va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea se va comunica:  Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,  Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, serviciului buget-finanţe şi resurse cumane şi la cunoştinţă publică. 

 

 

 

 

 

        INIŢIATOR, PRIMAR                              Avizat: 

                  Tóth Sándor     SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                  

         Nagy Zsigmond  

 


