
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           

HOTĂRÂREA NR. 22

din 21.05.2013

privind instituirea unei taxe de drum pentru utilizarea drumurilor comunale aflate în domeniul public 

al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş şi administrarea Consiliului Local Beica de Jos, judeţul 

Mureş

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data 

de 21.05.2013;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

1793/16.05.2013;

- avizul comisiei de specialitate;

- prevederile art. 283 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 128 alin. (1) litera a) din O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 27 şi art. 30 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 70 din O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și 

completările ulterioare;

- prevederile art. 40 şi ale art. 59 din O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera c),  art. 36 alin. (4) litera a) şi c) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul:
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- prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Înceând cu data de 01.06.2013 se aprobă instituirea unei taxe pentru utilizarea 

drumurilor comunale aflate în domeniul public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, D.C. 10 

Cacuciu-Sînmihai de Pădure, în lungime de 1800 m., D.C. 11 Beica de Jos-Şerbeni, în lungime de 

8900 m. şi D.C. 14 Beica de Jos-Habic, în lungime de 1700 m., identificate în anexa 21 din 

H.G.964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și a municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Mureș, pentru agenţii economici care utilizează aceste drumuri

comunale pentru transportul şi aprovizionarea cu material lemnos, în cuantum de 2 lei/mc. 

material lemnos.

Art.2. Această taxă va fi folosită exclusiv pentru administrarea, întreţinerea, repararea şi 

modernizarea acestor drumuri comunale şi va fi plătită în funcţie de cantitatea de masă lemnoasă 

înregistrată ca intrată la agenţii economici care utilizează aceste drumuri comunale pentru 

transportul şi aprovizionarea cu material lemnos, în baza avizelor de însoţire a mărfii, iar 

verificarea cantităţilor de material lemnos va fi făcută de către primar, viceprimar şi persoanele 

împuternicite de către aceştia împreună cu reprezentanţii Romsilva. 

Art.3. Plata taxei se poate face la casieria Primăriei comunei Beica de Jos sau prin ordin de 

plată în contul primăriei.

Art.4. Utilizarea drumurilor comunale DC 10, DC 11 şi DC 14 pentru transportul şi 

aprovizionarea cu material lemnos de către agenţii economici fără plata taxei prevăzute la art. 1, 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2000 şi 5000 lei.

Art.5. Contravenţiei prevăzută la art. 3 îi sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Contravenientul poate 

achita în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare a 

contravenţiei, jumătate din minimul amenzii.

Art.6. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar, 

viceprimar şi de către lucrătorii postului de Poliţie Beica de Jos. 

Art.7. Orice altă hotărâre contrară se abrogă.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 

viceprimarul, compartimentul financiar-contabil şi Poliţia Beica de Jos.
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Art.9. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Viceprimarului comunei Beica de Jos, Compartimentului Financiar-

Contabil, Postului de Poliţie Beica de Jos se afișează și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul instituției. 

                      

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

             Coasta Liviu-Viorel                                   

                                                                                                  Contrasemnează Secretar,

                                                                                                    Pop Silvestru-Vasile

              




