ROMÂNIA
JUDEłUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
H O T Ă R Â R E Nr. 49
din 29.11.2012
-Privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2013
Consiliul local Scânteia, întrunit în şedinŃa ordinară din 29.11.2012;
Având în vedere nota de fundamentare nr. 1190/22.10.2012 prezentată şi susŃinută de primarul
comunei Domnul Fănică Săcăleanu, iniŃiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 1195/22.10.2012;
Având în vedere raportul compartimentului de resort nr. 1200/23.10.2012, întocmit de secretarul
comunei;
Având în vedere referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr.
1205/25.10.2012;
Având în vedere art. 26 din Legea nr. 273/2006, privind finanŃele publice locale, cu modificările
ulterioare;
Având în vedere art. 282 din Legea nr. 571/22.l2.2003, privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
Având în vedere art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenŃa decizională în administraŃia publică;
Având în vedere votul favorabil exprimat în unanimitate de toŃi cei 13 consilieri locali prezenŃi la
şedinŃă;
Având în vedere art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă taxele speciale pentru anul fiscal 2013, după cum urmează:
(1) Taxele speciale pentru serviciile de evidenŃă a persoanelor, stare civilă şi autoritate tutelară vor avea
valorile prevăzute în anexa nr.1;
(2) Taxele speciale pentru emiterea autorizaŃiilor şi viza anuală a acestora pentru agenŃii economici, vor
avea valorile prevăzute în anexa nr.2;
(3) Taxele speciale pentru eliberarea adeverinŃelor, înscrisurilor din arhivă şi de protecŃie civilă vor avea
valorile prevăzute în anexa nr. 3;
(4) Taxele speciale ce vor fi încasate la oborul din Scânteia vor avea valorile prevăzute în anexa nr. 4;
(5) Alte taxe speciale vor avea valorile prevăzute în anexa nr. 5;
Art.2.-Încasarea impozitelor şi taxelor speciale se va face numai pe bază de chitanŃă eliberată de
casieria primăriei Scânteia.
Art.3.-Pentru motive temeinice şi în mod excepŃional, primarul comunei poate aproba la cerere,
reducerea sau scutirea de plată a taxelor speciale pentru persoanele aflate în nevoie.
Art.4.-Sumele realizate din încasarea impozitelor şi taxelor speciale, constituie venituri proprii ale
bugetului local urmând a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreŃinere şi funcŃionare a serviciilor
publice care satisfac interesele persoanelor fizice sau juridice.
Sumele rămase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferenŃă între veniturile încasate şi plăŃile
efectuate, se repartizează în anul următor cu aceeaşi destinaŃie, o dată cu încheierea exerciŃiului bugetar
anual.
Art.5.-Împotriva acestei Hotărâri orice persoană interesată poate face contestaŃie în termen de 15 zile
de la afişarea acesteia la sediul primăriei Scânteia, judeŃul Iaşi.
După expirarea acestui termen, Consiliul local se întruneşte şi deliberează asupra contestaŃiilor
primite.
Art. 6.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-InstituŃiei Prefectului judeŃului Iaşi, pentru controlul legalităŃii;
-Primarului comunei Scânteia, judeŃul Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scânteia judeŃului Iaşi;

