
JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind  modificarea și completarea HCL nr. 9/30.01.2015 

 
 Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 Luând act de adresa transmisă de Instituția Prefectului Neamț - 
Compartimentul Verificarea Legalității Actelor, Contencios Administrativ și 
Procese Electorale nr. 1738/13.02.2015; 
 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.nr. 9/30.01.2015; 

 
 Având în vedere prevederile OG nr.43/1997, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi 
completat prin Legea nr.343/2006; 
 
 În temeiul art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1 – Se modifică  și se completează art. 2 din HCL nr. 9/30.01.2015 și va 
avea următorul cuprins: 
 

“Art. 2 – Pentru efectuarea pe drumul comunal Borleşti – Nechit a 

transporturilor de material lemnos sau de orice altă natură,  se instituie taxa de 

utilizare a drumului  denumită taxă de drum, în baza avizului de însoțire a mărfii, 

iar în chitanță se va consemna nr.aviz, nr. auto, denumire persoană fizică sau 

juridică. 

 

(1)Circulația autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare 

de 7,5 tone va fi taxată astfel: 

(a)– remorca cu două axe – 17 tone : 50 lei; 

(b) - remorca cu trei axe – 22 tone:    80 lei 

(c)– autovehicul cu două axe cu remorcă cu trei axe – 40 tone – 160 lei 

 
 

  



 
Art. 2 - Se modifică art. 3 din HCL nr. 9/30.01.2015 și va următorul cuprins: 
“Art.3 – Nerespectarea  prevederilor prezentei hotărâri constituie 

contravenții și se sancționează astfel: 
(a) Cu amendă între 200- 500 lei pentru autovehiculele care refuză să se 

supună controlului la punctul de control dotat cu barieră și care 

forțează intrarea pe drumul comunal” 

(b) Dreptul de a aplica contravenții revine primarului, viceprimarului și 

consilierului primarului”. 

 

Art. 3  – Secretarul comunei Borlești va comunica prevederile prezentei 
hotărâri  Instituției Prefectului Neamț, Ocolului Silvic Tazlău, instituțiilor și 
persoanelor interesate. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
PUICĂ VASILE 

 
                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                   SECRETAR STAICU CRISTINA 
 
 
 

Nr. 11/27.02.2015 
Adoptată cu un număr de 14 voturi “pentru” 
 
 
 

 
 
 
 


