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REGULAMENTUL DE STABILIRE A PROCEDURII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE

I . Scopul adoptarii prezentului regulament

Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar. privind etapele si modalitatile ce trebuie 
indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale.

II. Domeniile de activitate in care se adopta taxe speciale

Art.2.  Domeniile de activitate in care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt :

 administrarea domeniului public si privat al oraşului al UATO

 asigurarea serviciilor publice:  apa, canal, iluminat public, gospodarirea localitatii, spatii 
verzi, salubritate, cultura, sport, agreement,

 invatamant, sanatate, asistenta sociala,

 piete, targuri, oboare

 urbanism si amenajare teritoriu

 construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, şi a spaţiilor 
de circulaţie pietonală

  deratizarea şi dezinsecţia, organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj

 autorizarea/avizarea desfasurarii unor activitati

 serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 

  autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ;

  cadastru, agricultura, pasunat

 evidenta populatiei si stare civila;

 identificare, copiere si comunicare documente din arhiva Primariei.

Domeniile de activitate prevazute in prezentul titlu se vor completa in functie de necesitatile comunitatii 
in conformitate cu prevederile legale.

III.Conditii de instituire a taxelor speciale



Art. 3.  Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Art.4. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza  de serviciile 
oferite 

Art. 5.(1). In vederea adoptarii taxelor speciale este necesar sa se prezinte un raport privind influenta 
taxei asupra functionarii serviciului public pentru care se instituie taxa.

(2) Raportul va cuprinde : 

- elementele de delimitare si identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru persoanele fizice si 
juridice interesate ;

- desemnarea compartimentului prin care se  realizeaza in mod efectiv serviciul public;
- identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice si juridice ce vor beneficia de serviciul 

public instituit.
- Orice alte date in justificarea stabilirii taxei

Art.6. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile  prezentului Regulament se vor incasa intr-
un cont distinct, deschis in afara bugetului local.

Art.7.  Veniturile obtinute din aceste taxe se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate 
pentru infiintarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de 
intretinere si functionare a acestor servicii.

 Art. 9.  Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin care au fost 
aprobate vor fi aduse la cunostinta publica.

Art.10. Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul 
urmator cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar.

Art.11. Modul de  stabilire, incasare, declarare, destinatia taxelor speciale,contraventiile si sanctiunile in 
domeniu se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local,odata cu instituirea taxelor speciale.

  IV.Modalitati de consultare si obtinere a acordului persoanelor fizice si juridice- beneficiare a 
serviciilor pentru care se instituie taxe speciale

Art. 12. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inainte de supunerea spre 
analiza ,avizare si adoptare de catre Consiliul Local comunal,prin publicarea unui anunt referitor la 
aceasta actiune si afisarea la sediul propriu,intr-un spatiu accesibil publicului si prin publicarea pe site-ul 
Oficial al Primaiei 

Art.13. Anuntul va cuprinde urmatoarele elemente :

- raportul de specialitate privind necesitatea adoptarii actului normativ propus ;
- termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot transmite  in scris propuneri, 

sugestii, opinii,cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii



-
Art. 14. Termenul limita de primire a propunerilor ,sugestiilor,opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la 
cunostinta publica a anuntului referitor la elaborarea proiectului de hotarare.

Art.15. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ,prin care se propune 
instituirea de taxe speciale,daca acest lucru se solicita in mod expres de catre persoanele fizice si 
juridice,in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii acestui lucru.

Art. 16. Daca nu se primesc opinii, sugestii,propuneri la proiectele de hotarare prin care se instituie taxe 
speciale ,acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local ,in forma propusa de initiator.

Art. 17. Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii consilierilor in 
functie si vor fi aduse la cunostinta publica prin afisare lasediu Primariei si pe site-ul oficial .

Art. 18 . Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la 
aducerea lor la cunostinta publica.Dupa expirarea acestui termen, daca este cazul,Consiliul Local  se va 
intruni cat mai curand posibil si va delibera asupra contestatiilor primite.

Art.19.Taxele speciale adoptate prin hotariri de consiliu anterior prezentului regulament se 
mentin :;cuantumul lor se poate modifica numai prin HCL

  VI. Dispozitii finale

Art. 20. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
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