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JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 74  
din 8 decembrie  2014 

 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rîciu  nr. 64 din  22.10.2014 
privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii  publice locale (adică a 
drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau 
administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate obţinerii de 
venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal  
 
         Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  8 
decembrie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 657  din  3 decembrie  2014, emisă, de 
către primarul comunei Rîciu, 
 

Având în vedere: 
Adresa nr.11758, 12516/SIV din data de 28.11.2014  a Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş-

Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor administrative şi contencios administrativ, 
urmare a exercitării controlului de legalitate instituit asupra Hotărârii Consiliului Local Rîciu nr.64 
din  22.10.2014 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii  publice 
locale (adică a drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea 
sau administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate obţinerii de 
venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal, prin care se constată că se impune modificarea 
hotărârii, în sensul precizării în text a prevederilor art. 283 alin.(2) din Codul Fiscal şi a eliminării 
art. 3 din hotărârea 64/2014; 

Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu nr.4740  din    2  decembrie 2014,  

Având în vedere: 
          -Prevederile art.283, alin.(2) şi alin.(3) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal precum şi 
Normele metodologice de aplicare a acestuia; 
          -Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale (*actualizată*); 
          În temeiul art. 36 alin.4 lit.d şi art.45 alin.1 din din Legea 215/2001 privind administratia publică 
locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea articolului 1 din HCL nr. 64/22.10.2014 care     

va avea următorul conţinut:  
             (1) Se instituie taxa pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică a drumurilor 
comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea 
comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate obţinerii de venituri conform 
art.283, alin.(2) din Codul Fiscal.  



(2) Începând cu data de 01.12.2014 deţinătorii şi utilizatorii de autovehicule, persoane 
juridice şi persoane fizice, sunt obligate să obţină autorizaţii de circulaţie pentru autovehicule, 
atunci când masa totală a autovehiculului depăşeşte datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor 
transportate,  greutatea de 16 tone reglementată prin indicatoare amplasate pe drumurile 
comunale ale Comunei Rîciu DC 143, DC 143 A, DC 155, DC 141, DC 142, DC 142 A-G, Drumuri 
vicinale, străzi, respectiv semnalizare permanenta, cu indicatoare rutiere specifice ,,Accesul 
interzis vehiculelor având o greutate mai mare de 16t’’  "Limitare de viteza - 30 km/h" in localitati 
pentru toate autovehicule.  

(3) Se aproba, incepand cu data 01.12.2014, instituirea de tarife pentru circulatia 
vehiculelor, a caror masa totala depaseste limitele masice reglementate prin indicatoare 
amplasate pe  DC 143, DC 143 A, DC 155, DC 141, DC 142, DC 142 A-G, Drumuri vicinale, străzi. 

(4) Se aproba formularul autorizatiei de circulatie conform Anexei 1 si Anexei 2  care face 
parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2. Se abrogă articolul 3 din HCL nr. 64/22.10.2014.  
   Art.3. Se aprobă modificarea şi completarea articolului 7 din HCL nr. 64/22.10.2014 care     

va avea următorul conţinut:  
(1) Se aproba lista tarifelor pentru autorizarea autovehiculelor inmatriculate ce apartin 

persoanelor juridice sau fizice prevazute la art.1 (care include T.V.A.), precum şi modalitatea de 
calcul a cuantumului tarifelor, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare. 

(2) Incadrarea autovehiculelor se va face dupa masa totala maxima autorizata inscrisa in 
cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare al autovehiculului (sau ansamblului), in 
chitanta mentionand numarul de inmatriculare al autovehicolului. Sambata, duminica si in zilele 
de sarbatori legale nu se vor emite autorizatii de circulatie. 
            Art.4.Celelalte prevederi ale HCL nr. 64/22.10.2014 care nu au fost modificate sau    
completate prin prezenta hotărâre, sunt şi rămân în vigoare. 
     Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
     Persoanelor juridice şi  persoanelor fizice 
     Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 
publică prin publicarea pe   pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Ruţa Mircea                                                                       Secretar - Dunca Ioan 
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