ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea categoriile de mijloace de transport care se inregistreaza la Consiliul local
Caiuti precum aprobarea taxelor pentru inregistrarea

Consiliul Local Caiuti întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2007 ;
Văzând referatul compartimentului contabilitate;
Avand in vedere:
- Legea 571/2003- Codul Fiscal modificata si completata;
-

Ordinul nr.1501 din 13.11.2006,privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii
si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor;

- Legea nr.49 din 8.3.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
În baza art. 36, alin. (4), litera „c” şi ale art. 45, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publică locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă categoriile de mijloace de transport care se inregistreaza la Consiliul
local Caiuti precum si taxele pentru inregistrarea lor, conform anexei nr.1, anexa ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2– Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Presedinte de sedinta,
Ion Drilea

Hotararea nr.10/28.02.2007

Contrasemneaza,
Secretar,
Costica Danila

Consiliul local Caiuti

Vehicule lente
Vehicule tractiune
animala
Motoscutere
Tractoare agricole
Tafuri
Buldozere etc.

Anexa nr. 1 la HCL nr.10/2007

Taxa inscriere (lei)30
30
50
50
70

(Cheltuieli:placute de inregistrare=23,56 lei,cerere de inregistrare=3,9 lei/100file,registru de
evidenta=17,5 lei,certificat de inregistrare=1 lei /fila,cerere de scoatere din evidenta+3,6
lei/100 file.)
In conformitate cu Legea 571 Codul fiscal modificata si completata:
Vehicule lente
Motoscutere
Tractoare agricole pana
in 2340 c.m.3
Tractoare agricole peste
2340 c.m.3
Tafuri
Buldozere etc.
Presedinte de sedinta,
Ion Drilea

Taxa
anuala(lei)
5
20
34
34
34
Contrasemneaza,
Secretar,
Costica Danila

Primaria Caiuti

RAPORT
CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI
SPECIALE PENTRU PLATA SERVICIILOR EFECTUATE DE CATRE POLITIA
COMUNITARA CAIUTI

Prin HCL nr.1/2007 s-a aprobat infiintarea Politiei comunitare , iar prin HCL nr. 2/2007
s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a compartimentului « Politie Comunitara
Caiuti « .
Prin Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, modificat si completat, precum si a normelor
metodologice de aplicare a acestuia Consiliul local poate institui taxe speciale.
La propunerea executivului de instituire a taxei de 15 lei/pozitie rol si 100 lei p.j. care nu
face dovada asigurarii pazei prin mijloacele legale s-au consultat evidentele fiscale si registrul de
evidenta a eliberarii autorizatiilor de functionare pe profil de activitate ;
Astfel, la o medie de 1700 gospodarii care ar trebui sa plateasca taxa de paza s-ar incasa
25.500 lei, iar la o medie de 45 p.j.-uri ar rezulta o suma de incasat de 4500 lei, venituri prevazute

in proiectul de buget local. Aceste venituri vor fi cheltuite pentru dotarea compartimentului
Politie Comunitara.

Neagu Mioara,
09.02.2007

