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HOTĂRÂREA NR. 34 
 

din 07 mai 2015 

 
privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului  

nr. 73 din 17 decembrie 2014  
 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 73/17.12.2014, privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2015 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 conformitate cu prevederile pct. 11 din Procesul verbal de control al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş cu nr. de înregistrare 2670/20.04.2015, 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,  

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. VIII Taxe speciale, cu pct. „ş”, respectiv:  

 ş) taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din 

Registrul naţional de evidenţă a persoanelor  de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Miercurea Nirajului: 2,5 lei/verificare persoană în sistem informatic. 

 (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. 
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