Anexa nr. 1 la H.C.L. al comunei Gogoșari nr.35/27.06.2019

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 etapele şi
modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de instituire si 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) dinLegea 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 in care se adoptă taxe speciale
Art.2 Principalele domenii de activitate în care Consiliul local al comunei Gogoșari
poate institui taxele speciale sunt următoarele:
- furnizarea, desfășurarea, înființarea unor servicii publice;
- administrarea domeniului public și privat al comunei;
- desfășurarea, finanțarea unor activități de utilitate publică;
- urbanism şi amenajarea teritoriului;
- autorizații pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații;
- cadastru și agricultură;
- activitatea de administrare arhivă;
- utilizarea infrastructurii;
- furnizarea unur informaţii/date sau certificate;
- efectuarea/reconstituirea unor acte de stare civilă;
- activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor;
- eliberare certificate/acte într-un termen mai scurt decât cel prevăzut de lege;
- eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;
- eliberare documente din arhiva primăriei.

Cap.III. Condiţii de instituire a taxelor speciale
Art. 4 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.
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Art.5. (1) Taxele speciale instituite în baza prezentului Regulament se vor încasa întrun cont distinct deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au
fost înființate. Taxele speciale se utilizează pentru 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
in anul următor cu aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului bugetar.
Art. 6 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâri ale consiliului local
aduse la cunoştinţă publică, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si
functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal
cresterea calitatii serviciului.
Art.7 Taxele speciale se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a a
documentelor, termenul de eliberare începând să curgă cu prima zi lucrătoare, ulterioară
depunerii cererii.
Art.8 Modul de îndeplinire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale,
contravenţiile si sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, odată cu
instituirea taxelor speciale.
Art.9 Pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe
majorări şi/sau penalizări de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare.
Cap. IV. Modalităţi de consultare si obţinere a acordului persoanelor fizice si
juridice - beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale
Art. 10 (1) Taxele speciale sunt aduse la cunoştinţa publicului cu 30 de zile 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.
Art.11 Anunţul va cuprinde următoarele elemente :
- expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului
normativ propus;
- termenul limită locul si modalitatea in care cei interesaţi pot transmite in scris
propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.
Art.12 Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de
la aducerea la cunoştinţă publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.
Art. 13 Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ prin
care se propune instituirea de taxe speciale, daca acest lucru se solicita în mod expres de către
persoanele fizice și juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.
Art.14 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâre prin
care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local, in forma
propusa de iniţiator.
Cap.V. Aprobarea de către consiliul local a hotărârilor prin care se instituie taxe
speciale
Art. 15 Referatul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gogoșari prin care se propune instituirea unei taxe speciale
se avizează de primarul comunei Gogoșari.
Art. 16 Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii
Consiliului local cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificările
si completările ulterioare, și ale Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Consiliului
local Gogoșari.
Art.17 Hotărârile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majorităţii
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consilierilor in funcţie si vor fi aduse la cunoștință publică prin afişare şi publicare pe pagina
de internet a primăriei.
Art. 18 Impotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestatie în termen de
15 zile de la aducerea lor la cunostinta publică. După expirarea acestui termen, Consiliul
Local se va întruni cât mai curand posibil și va delibera asupra contestațiilor primite.
Art. 19 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozițiile legale în
vigoare.

Președinte de ședință,
Chira Iulică

Secretar,
Brebenel Aurelia
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