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HOTĂRÂREA NR. 17 

 
din 25 martie 2015 

  
privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului 

nr. 73 din 17 decembrie 2014, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 
 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului,  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2) din Legea 145/2014, pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 36 alin. (4) litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală  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 215/2001, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului 

nr. 73/17.12.2014, privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, în sensul 

următor:  

 - Se completează cap. IV Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor litera 

B. cu pct. 8, respectiv:  

  a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător şi viza semestrială a acestuia:  

  Categoria I.  

Pentru suprafaţa de teren sub 0,40 ha zarzavat şi sub 0,50 ha cereale: - 20 lei pentru eliberare, - 

10 lei /viza semestrială. 

Categoria II.  

Pentru suprafaţa de teren de peste 0,40 ha zarzavat, de peste 0,50 ha cereale şi  folii, sere, 

solarii: 50 lei pentru eliberare, 40 lei/viza semestrială. 

b) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol: 15  

lei/carnet de comercializare. 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului 

nr.73/17.12.2014, rămân neschimbate. 

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Mureş în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea, Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă 

publică. 

 

  Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
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