
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                        
Consiliul Local                                                                                                                        
                                                HOTĂRÂREA nr. 43  
                                                   din 27 iunie 2006                    

        Privind aprobarea unor măsuri în scopul protejării străzilor şi drumurilor din 
comuna Nădrag 

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere repetatele reclamaţii ale cetăţenilor comunei Nădrag privind 
starea străzilor şi drumurilor din comună care sunt deteriorate datorită greutăţii mari a 
vehiculeor ce transportă masă lemnoasă . Ţinând cont de necesitatea constituirii de 
resurse financiare necesare pentru întreţinerea şi reparaţia străzilor şi drumurilor de pe 
teritoriul comunei Nădrag ; 
             Văzând referatul nr. 1405 / 27.06.2006  
             Având în vedere dispoziţiile art. 282 al. 1 din Legea 571/2003 – Codul Fiscal şi 
dispoziţiile art. 26 din OUG nr. 45 /2003 privind finanţele publice locale ; 
              În temeiul art. 38 al. 2 literele “d”  “f” şi  “l”din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 46 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
              Art. 1 (1) Începând cu data prezentei se aprobă instituirea unei taxe locale de 
transport de 3 lei/mc masă lemnoasă pentru vehiculele ce transportă masă lemnoasă pe 
străzile şi drumurile aparţinând comunei Nădrag. 
               (2) Taxa prevăzută la al. 1 se achită anticipat în mod eşalonat de către 
persoanele  juridice care exploatează masa lemnoasă , în concordanţă cu eşalonarea la 
plată a parchetului stabilită de către ocolul silvic. Neachitarea în mod anticipat a 
respectivei taxe atrage interzicerea accesului pe străzile şi drumurile comunei a 
vehiculelor ce efectuează transport de material lemnos, aparţinând persoanelor respective. 
               (3)  Neplata la termenul stabilit a taxei atrage plata unei penalităţi de 0,2% din 
suma de plată pentru fiecare zi de întârziere.  
             Art. 2 Nerespectarea prevederilor art. 1 se sancţionează cu amenda cuprinsa între 
500 – 1000 lei . 
            Art. 3 Aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de către 
lucrătorii Postului de Poliţie Nădrag şi de către referentul impozite-taxe al Primăriei 
Nădrag.   
            Art. 4 Prezenta hotărâre anulează Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 
21/18.04.2006 
            Art.  5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu.unanimitate de voturi. 
            Art.  6 Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Postului de Poliţie Nădrag 
- Ocolului Silvic „Ana Lugojana” 
- Afişare.                          

                                                                                                  Preşedinte şedinţă 
                                                                                                    Ungur Vasile  
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 


