
     

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 59 

 

din 24 septembrie 2014 

 
privind aprobarea unor măsuri în legătură cu folosirea drumurilor de câmp 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate 

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) litera “c”din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, art. 288 din Legea 

571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 din O.G. 2/2001, privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. (1) Se stabileşte începând cu data de 01.01.2015 taxa pentru folosirea şi întreţinerea 

drumurilor de câmp aflate pe raza administrativ teritorială al oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor 

aparţinătoare în cuantum de 10 lei/ha. 

 (2) Intrarea pe drumurile de câmp este permisă numai după achitarea taxei la casieria Primăriei 

oraşului Miercurea Nirajului, conform alin. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) În vederea evitării furturilor din câmp se interzice folosirea drumurilor de câmp cu 

autovehicule, utilaje agricole şi căruţe de către cetăţeni care nu au în proprietate terenuri în tarlaua 

respectivă.   

(2) Folosirea drumurilor de câmp cu autovehicule, utilaje agricole şi căruţe de către cetăţeni, în 

condiţiile arătate alin. (1) este permisă numai între orele 05 – 22. 

Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri poate fi constatată de către primar, 

viceprimar, secretar, poliţia locală şi se pedepseşte cu amendă contravenţională în cuantum de 500 – 

2500 lei. 

Art. 4. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi poliţia locală vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
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