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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.12.
Din data de 26.01.2016.

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare
a taxelor speciale
Consiliul local al comunei Crasna,
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Crasna cu nr.511/20.01.2016;
- raportul de specialitate cu nr.512/20.01.2016 prin care se propune aprobarea
Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei nr.513/20.01.2016 ;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare,
- prevederile art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale secțiunii 1 Taxe
speciale, pct.161 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015;
În baza art. 36 al. (4) lit. c, art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei
Crasna prin aparatul de specialitate.
Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment impozite și taxe locale;
- Site. Primariacrasna.ro;
- Dosarul ședinței.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cseke Francisc
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Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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ANEXĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

la HCL nr.12.
din data de 26.01.2016.

REGULAMENT
de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot
institui
I. SCOPUL ADOPTĂRII PREZENTULUI REGULAMENT
Art.1. (1) Prezentul Regulament stabilește cadrul general în care Consiliul Local al
comunei Crasna poate adopta taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale create în
interesul persoanelor fizice și juridice.
(2) Taxele speciale se instituie prin Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Crasna
distincte, caz în care acestea constituie şi modalitatea administrării acestora, sau prin hotărâri prin care
se adoptă impozitele şi taxele locale.
II. DOMENII DE ACTIVITATE ÎN CARE SE POT INSTITUI
TAXE SPECIALE
Art. 2. (1) Taxe speciale pot fi propuse în următoarele domenii de activitate:
- administrarea domeniului public și privat al comunei Crasna
- asigurarea serviciilor publice:apă, canal, iluminat public, gospodărirea localității, spații
verzi, salubritate
- cultură, sport, agrement
- învățământ
- sănătate
- piețe, târguri, oboare
- desfăşurarea, finanţarea unor activităţi de utilităţi publice
- finanțe publice locale
- construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, şi a spaţiilor
de circulaţie pietonală
- paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- menținerea și utilizarea pajiștilor
- deratizarea şi dezinsecţia
- organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj
- furnizarea unor informații (date) sau certificate, serivicii prestate pentru activitatea de
arhivă
- autorizarea/avizarea desfășurării unor activități
- evidența persoanelor și stare civilă
- prevenirea și stingerea incendiilor, serviciul voluntar pentru situații de urgență
- registru agricol
- cadastru, fond funciar
- asistența socială
- transport public în regim de taxi.
(2) Domeniile de activitate prevăzute în prezentul titlu se vor completa în funcție de necesitățile
comunității, în conformitate cu prevederile legale.
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III. CONDIȚII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE
Art.3. (1)Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice și juridice
care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.
(2) În vederea adoptării taxelor speciale este necesar să se prezinte un studiu de calculație
privind influența taxei asupra funcționării serviciului public pentru care se instituie taxa.
(3) Studiul va cuprinde:
- elemente de delimitare și identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru persoanele
fizice și juridice interesate:
- perioada necesară pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru funcționarea
serviciului;
- desemnarea compartimentului care realizează în mod efectiv serviciul public;
- monitorizarea sumelor obtinute cu titlu de taxe speciale;
- identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice si juridice ce vor beneficia de
serviciul public instituit.
Art.4. Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se
vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local.
Art.5. Contul de execuție al veniturilor provenite din încasarea taxelor speciale instituite
conform prevederilor prezentului Regulament, va fi aprobat de către Consiliul Local al comunei
Crasna.
Art.6. Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale,
precum și pentru finanțarea cheltuielilor de intreținere și funcționare ale acestor servicii.
Art.7. Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local prin
care au fost aprobate vor fi aduse la cunoștință publică.
Art.8. Condițiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea
taxelor speciale.
IV. MODALITĂȚI DE CONSULTARE ȘI OBȚINERE A ACORDULUI
PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE – BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE
SE INSTITUIE TAXE SPECIALE
Art.9. Serviciul de utilitate publică sau compartimentul ce dorește instituirea unei taxe
speciale va întocmi un anunț cu privire la elaborarea proiectului de act normativ și va asigura
publicitatea acestuia după cum urmează:
- prin afișare la sediul propriu, într-un spațiu special amenajat accesibil publicului;
- prin comunicarea către mass-media locală;
- prin
publicarea
pe
site-ul
oficial
al
comunei
Crasna,
respectiv
www.primariacrasna.ro;
- prin transmiterea actelor normative către reprezentanții persoanelor fizice și juridice
cărora li se adresează taxele;
- prin transmiterea proiectelor de acte normative către toate persoanele ce au solicitat
informații în acest sens.
Art.10. Anunțul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunostință
publică cu cel puțin 30 de zile înaintea supunerii spre analiză, avizare și adoptare de către consiliul
local și va cuprinde următoarele elemente:
- expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului
normativ propus.
- termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot transmite în scris
propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.
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Art.11. Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la
aducerea la cunostință publică a anunțului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.
Art.12. Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin
care se propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către
persoanele fizice și juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.
Art.13. Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se
instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al comunei Crasna în forma
propusă de inițiator.
V. APROBAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL A HOTĂRÂRILOR PRIN
CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE
Art.14. Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii
Consiliului Local al comunei Crasna, cu respectarea intregii proceduri prevăzute de Regulamentul de
Organizare și Funcționare al acestuia.
Art. 15. Hotărârile prin care se instituie taxe speciale se adoptă prin votul majorității
consilierilor în funcție și vor fi aduse la cunoștință publică.
Art.16. Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15
zile de la aducerea lor la cunoștința publică. După expirarea acestui termen, Consiliul Local al
comunei Crasna se va întruni cât mai curând posibil și va delibera asupra contestațiilor primite.
VI. DISPOZIȚII FINALE
Art.17. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în
vigoare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cseke Francisc
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Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

