
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 39 

 
din 24 iunie 2015 

 

privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local nr. 37 din 28 mai 2014, 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, văzând referatul primarului oraşului Miercurea 

Nirajului, Hotărârea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 37 din 28 mai 2014, privind 

stabilirea taxei speciale pentru efectuarea de branşamente şi racorduri la sistemul public de alimentare 

cu apă şi canalizare şi avizul favorabil al comisiei de pentru administraţie publică locală, juridică şi de 

disciplină, activităţi economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului 

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

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) litera “c”, alin. (6) litera “a” 

pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art.  1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al oraşului Miercurea 

Nirajului nr. 37 din 28 mai 2014, prin completarea acestuia, în sensul următor: Plata taxei speciale 

prevăzute la art. 1 se face în termen de 18 luni de la data efectuării branşamentului şi racordului la 

sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare în faţa imobilelor, în trei tranşe egale şi va fi de:  

Racord şi branşament normal:  
1) Sistem de canalizare: 730 lei pentru o familie şi persoanele juridice; 

2) Sistem de apă: 620 lei pentru o familie şi persoanele juridice;  

Racord şi branşament special:  
1) Sistem de canalizare: 845 lei pentru o familie şi persoanele juridice; 

2) Sistem de apă: 735 lei pentru o familie şi persoanele juridice;  

Art.  2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 37 

din 28 mai 2014 rămân neschimbate. 

Art. 3. Primarul şi personalul Serviciului buget – finanţe  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. 

 

Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează 
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