ANEXA nr.2 la HCL nr. 80/30.12.2019

REGULAMENT
de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în care acestea se
pot institui
CAP. I Temeiul legal al adoptării regulamentului
Art.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind procedura de
instituire şi încasare a taxelor speciale instituite în interesul persoanelor fizice şi juridice
beneficiare ale unor servicii publice locale.
(2) Regulamentul este elaborat în temeiul și cu respectarea:
- art. 484 alin.(1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 56 alin. (1) din Constitutia Romaniei că: „Cetățenii au obligația să contribuie, prin
impozite și prin taxe, la cheltuielile publice.”;
- art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, care, la pct. 3 stipuleaza: “Cel putin o parte din
resursele financiare ale autoritatilor administrației publice locale trebuie să provină din
taxele și impozitele locale, al căror nivel acestea au competența să îl stabilească în limitele
legale.”
Cap.II Domeniile de activitate în care se adoptă taxe speciale
Art.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de compartimentele de
specialitate care prestează serviciile taxate, după cum urmează:
A.Compartimentul Taxe și Impozite
1. Taxa pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala,
respectiv în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară
depusă este completă şi corectă.
2. Taxa pentru colectarea gunoiului.
B. Compartimentul Registrul agricol, cadastru și patrimoniu
1. Taxă pentru verificare și înregistrare contracte de arendare conform art.1.838 din
Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările
ulterioare.
2. Taxă pentru întocmire/procesare dosar vânzare teren în extravilan conform Legii nr.
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare.
3. Taxă pentru eliberare extras din Registrul agricol.
4. Taxă pentru încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de
construire sau desființare.
C. Compartiment Resurse umane, Relații publice și monitorizarea procedurilor
administrative
1. Taxa eliberare documente legalizate ,,conform cu originalul”.
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2. Taxa eliberare copii documente de interes public şi documente arhivistice (Hotărâri ale
Consiliului Local – documentatie anexa, decizii, dispozitii emise de primarul comunei
Gogoșari, roluri agricole, roluri financiare, etc.).
Cap.III Condiţii de instituire a taxelor speciale
Art.3 Taxele speciale se instituie numai în interesul persoanelor fizice și juridice care
solicită serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective, fiind încasate
numai de la acestea.
Art.4 (1) Taxele speciale instituite în baza prezentului Regulament se vor încasa întrun cont distinct deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate pentru acoperirea cheltuielilor
de înființare, întreținere și funcţionare a acestor servicii, conform destinațiilor aprobate,
urmărindu-se creșterea calității serviciului.
(2) Contul de execuţie al veniturilor provenite din încasarea taxelor speciale instituite
conform prevederilor prezentului Regulament va fi aprobat de către Consiliul Local.
(3) Sumele încasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reportează
în anul următor cu aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului bugetar.
Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local
adusă la cunoştinţă publică, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru
acoperirea cheltuielilor menționate la art.5 alin.(1).
Art.6 Taxele speciale se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a
documentelor sau la ridicarea documentelor solicitate, după caz, termenul de eliberare
începând să curgă cu prima zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii.
Cap. IV Modalităţi de consultare si obţinere a acordului persoanelor fizice si juridice
- beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale
Art. 7 Taxele speciale sunt aduse la cunoştinţa publicului cu 30 de zile lucrătoare înainte
de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de către Consiliul Local, prin publicarea unui
anunţ referitor la această acţiune şi afişarea la sediul propriu, intr-un spaţiu accesibil
publicului si prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei comunei Gogoșari, în Monitorul
Oficial Local.
Art.8 Anunţul va cuprinde următoarele elemente :
- Proiectul de hotărîre, referatul de aprobare si raportul de specialitate privind
necesitatea adoptării actului normativ propus;
- termenul limită locul si modalitatea in care cei interesaţi pot transmite in scris/online
propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.
Art.9 Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile
calendaristice de la aducerea la cunoştinţă publică a anunţului referitor la elaborarea
proiectului de hotărâre.
Art. 10 Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:
- prin email pe adresa: primaria.gogosari@yahoo.com
- prin fax la nr. 0246/228159
- prin poștă pe adresa Primăriei comunei Gogoșari cu sewdiul în sat Gogoșari, str. Petre
Ghelmez, nr.94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu;
- depuse la Compartimentul Resurse umane, relații publice și monitorizarea procedurilor
administrative.
Art.11 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâre prin
care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local, în forma
propusă de iniţiator.
Cap.V Aprobarea de către consiliul local a hotărârilor prin care se instituie taxe
speciale
Art. 12 Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gogoșari prin care se propune instituirea unei taxe speciale
se aprobă de către primarul comunei Gogoșari și seavizează de secretarul general al comunei.
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Art. 13 Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii
Consiliului local cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, și ale Regulamentului de Organizare și Funcţionare a
Consiliului local Gogoșari.
Art.14 Hotărârile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majorităţii
consilierilor în funcţie şi vor fi aduse la cunoștință publică prin afişare şi publicare pe pagina
de internet a primăriei.
Art. 15 Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de
15 zile de la aducerea lor la cunoştinţă publică. După expirarea acestui termen, Consiliul
Local se va întruni cât mai curand posibil și va delibera asupra contestațiilor primite.
Art. 16 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în
vigoare.

Președinte de ședință,
Chican Constantin

Secretar general,
Brebenel Aurelia
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