
R O M A N I A 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
MUNTENII DE SUS 
Nr. 4548 din 26.09.2014 
 

PROIECT   DE   HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de 

adoptare a taxelor speciale 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 56, alin.(1) si (3), art. 121 alin. (1) si (2), art. 139, alin. (1)  si (3)  din 

Constitutia României, republicată, 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  
c) art. 21, lit. “m” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, 
d) art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
e)  art. 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si 

completata; 
 f) H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
g) art. 9  din Legea nr. 544/2001 privind liberul  acces  la  informatiile  de  

interes  public, actualizata; 
h) art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
i) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia locala; 
j) Hotararii Consiliului  Local  nr.  48/2013  privind  aprobarea 

Regulamentului de Organizare si Functionare a  aparatului  de  specialitate al 
primarului  comunei; 

luând act de: 
a) expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea 

sa de iniţiator, calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate 
la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus;   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  programe şi 
prognoze de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de 
cooperare din cadrul Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus; 

 în temeiul art. 36, alin.(4) lit.”c”,  art.45, alin. (1) si (2), lit.”c”  şi cel al art. 
115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI MUNTENII DE SUS, JUDETUL 
VASLUI 

H O T A R A S T E : 
Art. 1.  -Aproba Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor  

speciale, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2.  – Compartimentul buget, contabilitate, constatare si colectare 

creante, achizitii publice va   aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Muntenii de Sus,  prefectului judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul Primariei si Consiliului Local Muntenii de Sus. 

          Muntenii de Sus,  26 septembrie 2014 
 

Initiator,                     Avizat favorabil proiectul:       
Primar,             Secretar comuna; 

     Vasile  Anton                                                 (cu exercitare temporara de atributii), 

                   MONICA  BURGHELEA 
 
 
 
 
Îmi  asum  responsabilitatea pentru fundamentarea,  
corectitudinea si legalitatea  acstui  înscris official 

 Consilier  (contabil), 
 Bozianu  Manuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
COMPARTIMENT  CONTABILITATE 
Nr. 4660  din  29.09.2014 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire a  
procedurii de adoptare a taxelor speciale 
 

Pentru o buna desfasurare a activitatilor in cadrul Primariei comunei Muntenii de 
Sus, pentru a veni in intampinarea solicitarilor contribuabililor, persoane fizice si juridice, 
precum si pentru administrarea corespunzatoare a domeniului public si privat al comunei 
se impune prestarea diverselor servicii catre contribuabili. 
 In art. 282 alin.(1) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ,cu 
modificarile si completarile ulterioare ,se prevede :” (1) Pentru functionarea unor servicii 
publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice consiliile locale....... pot 
adopta taxe speciale.(3) Taxele speciale  se incaseaza numai de la persoanele fizice si 
juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia ; serviciul public de interes 
local,... “ 
 Conform art. 30 alin. (1) si (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale ,cu modificarile si completarile ulterioare ,cuantumul taxelor speciale se stabileste 
anual, veniturile fiind utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente de intretinere si 
functionare a serviciilor pentru care au fost instituite taxele. 
 Domeniile de activitate si conditiile in care se pot institui taxele speciale,modul de 
organizare si functionare a serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele 
se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliu Local. 
 Ca urmare a modificarilor legislative si a extinderii domeniilor de activitate ale 
serviciilor de specialitate din cadrul Primariei,se impune adoptarea unui  Regulament al 
taxelor speciale care sa raspunda realitatii actuale. 
 

- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Consideratii de ordin juridic 

- HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

Avand in vedere  cele de mai sus, 
Propunem adoptarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire si 

percepere a taxelor speciale- document ce va constitui cadrul general potrivit caruia se 
pot institui taxe speciale si va cuprinde atat conditiile cat si domeniile de activitate in 
care acestea se pot institui. 

Conditiile de instituire a taxelor speciale vor trebui intrunite cumulativ. Astfel 
taxele speciale vor fi adoptate numai in interesul persoanelor fizice si juridice 
beneficiari ale serviciilor publice pentru care s-au instituit.Taxele speciale vor fi 
incasate intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, contul de executie al 
acestora fiind supus aprobarii Consiliului Local comunal. Cuantumul acestor taxe va 
fi stabilit anual, iar veniturile astfel obtinute vor fi utilizate integral pentru acoperirea 



cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. Taxele speciale vor intra in 
vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publica. 
 Modalitatile de consultare si de obtinere a acordului persoanelor fizice si juridice 
beneficiari ale  serviciilor respective constituie un capitol distinct al Regulamentului. 
 La elaborarea lui s-a avut in vedere, in mod expres, prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica locala. Institutia publica ce 
propune instituirea taxei speciale  are obligatia sa intocmeasca un anunt cu privire la 
elaborarea proiectului de act normativ si sa-l  aduca la cunostinta publicului prin 
afisarea la sediu si pe site-ul oficial al Primariei. 
 Va fi prevazut in mod expres termenul limita si modalitatile in care cei interesati 
pot transmite propuneri, sugestii, opinii si de asemenea,  termenul in care proiectul de 
act normativ va fi supus dezbaterii publice, daca se solicita acest lucru. 

Hotararile prin care se stabilesc taxe speciale se adopta cu votul majoritatii 
consilierilor in functie si vor intra in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta 
publica. Impotriva acestor hotarari, persoanele fizice si persoanele juridice pot face 
contestatie in termen de 15 zile de la aducerea la cunostinta publica. Dupa expirarea 
acestui termen,Consiliul Local are obligatia sa se intruneasca si sa delibereze asupra 
contestatiilor primite. 
 
 

Consilier (contabil), 
BOZIANU MANUELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA  MUNTENII DE SUS  
PRIMAR  
Nr. 4549 din 26.09.2014 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale 

 
Cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, 

angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, responsabilitatile adminis 
tratiei publice locale si ale  institutiilor publice implicate in domeniul 
finantelor publice locale este stabilit de  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale ,cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile acesteia  completandu-se 
cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si ale Hotararii  
Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.  571/2003. 

Actele normative mentionate prevad obligativitatea consiliilor locale, 
consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti de a 
adopta un Regulament  special care sa prevada modalitatea de adoptare a 
taxelor speciale. Acest Regulament trebuie sa prevada conditiile si  
sectoarele de activitate in care  se pot institui taxe speciale, modul de 
organizare si functionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele 
respective, modalitatile de consultare si de obtinere a acordului persoanelor 
fizice si juridice beneficiare ale serviciilor respective. 

In vederea respectarii prevederilor legale in vigoare, supunem 
aprobarii Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus proiectul de 
hotarare alaturat, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a 
procedurii de adoptare a taxelor speciale. 

 
P R I M A R, 

VASILE  ANTON 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ANEXA la Hotararea nr. ___ 
Din … octombrie 2014 

 
REGULAMENT 

 DE STABILIRE A PROCEDURII DE ADOPTARE A TAXELOR                 
SPECIALE 
 
I. SCOPUL ADOPTARII  PREZENTULUI REGULAMENT 
Art. 1.  Prezentul Regulament stabileste cadrul general in care Consiliul 

Local al comunei Muntenii de Sus poate adopta taxe speciale pentru functionarea 
unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice. 

 
II. SECTOARELE DE ACTIVITATE IN CARE SE POT INSTITUI 

TAXE  SPECIALE 
Art.2.  Taxe speciale se pot institui in urmatoarele domenii de activitate  si 

servicii: 
- functionare compartimente de specialitate ale Primariei comunei Muntenii de 
Sus; 

- domeniul fiscal : pentru toate serviciile prestate contribuabililor in domeniul 
impozitelor si taxelor locale,precum si a altor venituri ale bugetului local ; 

- administrarea domeniului public si privat al comunei ; 
- asigurarea serviciilor publice – apa, canal ,iluminat public, gospodarirea 

localitatii, salubrizare, spatii verzi ; 
- cultura, sport, agrement ; 
- piete, targuri, oboare ; 
- urbanism ; 
- asistenta sociala; 
- 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; 
- retrocedari proprietati ; 
- copiere si comunicare documente din arhiva Primariei. 

Domeniile de activitate prevazute in prezentul titlu se vor completa in 
functie de necesitatile comunitatii inn 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 speciale respective. 

Art. 4. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament se vor incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local. 



Art. 5.  Contul de executie al taxelor speciale instituite conform prevederilor  
prezentului Regulament, va fi aprobat de catre Consiliul Local al comunei 
Muntenii de Sus.  

Art. 6.  Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute 
din  acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
infiintarea  serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de 
intretinere si functionare ale acestor servicii. 

Art. 7.  Taxele speciale vor intra in vigoare numai dupa ce hotararile 
Consiliului  Local prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunostinta publica. 

Art. 8. Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ 
pentru  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. 9. Institutia publica ce doreste instituirea unei taxe speciale va intocmi 
un  anunt cu privire la elaborarea proiectului de act normativ si va asigura 
publicitatea acestuia dupa cum urmeaza: 
- prin afisare la sediul propriu, intr-un spatiu special amenajat accesibil publicului; 
- prin comunicarea catre mass-media locala; 
- prin publicarea pe site-ul oficial al Primariei comunei Muntenii de Sus, respectiv:  
munteniidesus.ro; 
- prin transmiterea actelor normative catre reprezentantii persoanelor fizice si 
juridice carora li se adreseaza taxele; 
- prin transmiterea proiectelor de acte normative catre toate persoanelor ce au  
solicitat informatii in acest sens; 

Art. 10. Anuntul referitor la elaborarea proiectului de hotarare va fi adus la 
cunostinta publica cu cel putin 30 de zile inaintea supunerii spre analiza, avizare si  
adoptare de catre consiliul local si va cuprinde urmatoarele elemente: 
- expunerea de motive si 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. 11. Termenul 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. 12. 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. 13.  Daca nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de 
hotarari  prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii 
Consiliului Local al  comunei Muntenii de Sus in forma propusa de initiator. 
 



V. APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL A 
HOTARARILOR PRIN  CARE SE INSTITUIE  TAXE SPECIALE 

Art. 14. Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus 
dezbaterii Consiliului Local al comunei Muntenii de Sus cu respectarea intregii 
proceduri  prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare al acestuia. 

Art. 15. Hotararile prin care se instituie taxe speciale se adopta prin votul 
majoritatii consilierilor in functie si vor fi aduse la cunostinta publica. 

Art. 16.  Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie 
in termen de 15 zile de la aducerea lor la cunostinta publica. Dupa expirarea 
acestui termen, Consiliul Local al comunei Muntenii de Sus se va intruni cat mai 
curand posibil si va  delibera asupra contestatiilor primite. 
 

VI. DISPOZITII FINALE 
Art. 17.  Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile 

legale  in vigoare. 
 


