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HOTĂRÂREA NR. 7 

 
29 ianuarie 2014 

 

privind modificarea şi complatarea cap. IV din H.C.L. Nr. 76/2013 privind stabilirea 

şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014 
 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului,  

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), (2), art. 20 alin. (1) litera „b”, art. 27 din Legea 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003, HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013; art. 36 din 

Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 cu privire la contravenţii; 

 - art. 36 alin. (4) litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată;  

 Analizând Nomenclatura stradală al oraşului Miercurea Nirajului, precum şi Planul Urbanistic 

General al localităţii Miercurea Nirajului şi a satelor aparţinătoare, ţinând seama de condiţiile specifice 

zonelor din cadrul localităţii şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică 

locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului 

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

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

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se modifică şi se completează Cap. IV. din Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2013 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, conform anexei. 

Art. 2. Se modifică şi se completează lit. s) Cap. VIII-Taxe speciale, prin întroducerea următorului 

text: Încălcarea prevederilor lit. s) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională 

cuprinsă între 500 şi 2500 lei. 

Prevederile prezentului art. vor fi duse la îndeplinire de către funcţionarii Serviciului Public Poliţia 

Locală Miercurea Nirajului şi de Poliţia Oraşului Miercurea Nirajului în baza protocolului de 

colaborare. 

Art. 2.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 76 din 18.12.2014 rămân neschimbate; 

Art.  3. Primarul oraşului şi Serviciul de buget-finanţe şi resurse umane vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

     Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
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