
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                       

COMUNA OGRA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 12

Din 4 martie 2014 

Privind stabilirea unei taxe de utilizare a drumurilor de interes local, 

domeniul public al comunei Ogra

Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere Raportul de specialitate nr.864/ 28.02.2014 al Biroului Financiar 

Contabil- Resurse Umane, privind aprobarea taxei pentru utilizarea drumurilor de interes local, 

aparţinând domeniului public al comunei Ogra;

Ţinând cont de Raportul de avizare al comisiei de specialiate nr.1 din cadrul consiliului 

local;

Văzând:

-prevederile art.5,8,22 şi 40 alin.(1) din O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 282 şi 283  din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;

În baza art.27 şi 30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările 

şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.”c”, lit.”d” ,alin.(6) pct.13 şi art.45 alin.(2) 

lit.”c” din Legea nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă stabilirea unei taxe pentru utilizarea drumurilor de interes local , 

domeniu public al comunei Ogra, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.

           Art.2 Sumele provenite din taxa stabilită conform art.1 se constituie ca venituri cu 

destinaţia de utilizare pentru proiectarea, întreţinerea,repararea cât şi modernizarea drumurilor 

de interes local.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Primarul 

comunei Ogra şi Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane.

.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                               Szabo Andrei                                                  Contrasemnează

                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                Crefelean Anicuţa-Ramona



Anexa nr.1 la HCL nr.12/04.03.2014

TAXA

pentru utilizarea drumurilor de interes local, domeniul public al 

comunei Ogra

1.Taxa de utilizare a drumurilor de interes local se instituie în temeiul art.282 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare , fiind destinată şi 

utilizată pentru acoperirea cheltuielilor  de proiectare întreţinere,reparare cât şi modernizarea 

drumurilor de interes local.

2. Identificarea si atragerea unor noi surse de venit la bugetul local este în conformitate cu 

posibilitatea conferita de lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite prin dispoziţii legale în 

sarcina administatorului drumurilor de interes local, de a menţine reţeaua de drumuri în stare 

corespunzătoare .

3.Taxa pentru utilizarea drumurilor de interes local  urmează a fi introdusă pentru asigurarea 

sursei de finaţare a lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor de interes local.

4.Veniturile obţinute din incasarea taxei se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 

pentru proiectarea, întreţinerea,repararea cât şi modernizarea drumurilor de interes local a cărui 

administrator este consiliul local, in scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a 

circulaţiei pe drumurile de interes local.

5. Taxa de utilizare a drumurilor de interes local este datorată de persoanele fizice şi juridice 

care utilizează echipamente şi utilajelor destinate obţinerii de venituri şi care folosesc 

infrastructura publică locală pe raza comunei Ogra.

6. Taxa  se stabileste anual, în funcţie de suprafaţa de teren utilizată pe raza comunei Ogra ,  

conform tabelului de mai jos:

Nr.

crt.

Denumire taxă Modul de stabilire a taxei

pe ha/fracţiune de ha

Cuantum taxa

1 Taxa pentru utilizarea 

drumurilor de interes local

-in funcţie de suprafaţa de teren 

utilizata

10 lei/ha/an

7.Plata taxei se face in numerar la casieria Primăriei comunei Ogra.

8.Contravaloarea taxei se face venit la bugetul local şi va fi folosită conform destinaţiei şi 

scopului pentru care a fost instituita

9. Îndrumarea, monitorizarea şi controlul încasării taxei de utilizare a drumurilor de interes local 

revine Primarului comunei Ogra şi Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane.

10. Refuzul de a achita taxa de utilizare a drumurilor de interes local constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 500  lei. Contravenţiei i se aplică dispoziţiile 

O.G .2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Responsabilitatea constatarii contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor revine primarului şi 

persoanele împuternicite de acesta

                            PRIMAR,                                                     ŞEF BIROU,

           Palaghie Marian                                          Vodă Gabriela

Întocmit,

cons. Şanta Simona-Marcela




