ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind instituirea şi stabilirea cuantumului taxei speciale de utilizare a vidanjei proprietate a
consiliului local, de către persoane fizice sau juridice, precum şi a taxei de emitere a avizului
pentru construcţii.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 28.08.2008, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 44/10.07.2008 prezentată şi susţinută de primarul comunei domnul Fănică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 43/10.07.2008;
referatul nr. 50/10.07.2008, întocmit de referentul contabil;
referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare înregistrat la nr.
57/15.07.2008;
votul favorabil exprimat în unanimitate de cei 13 consilieri locali;
art. 26 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
art. 282 din Legea nr. 571/22.l2.2003, privind Codul fiscal;
art 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.-Se aprobă instituirea şi stabilirea cuantumului unor taxei speciale, după cum urmează:
a) Taxa specială pentru utilizarea vidanjei proprietate a consiliului local, de către persoane fizice sau
juridice -15 lei/vidanjă.
b) Taxa specială pentru emiterea avizului pentru construcţii –minim 10 lei – maxim 30 lei în funcţie de
valoarea construcţiei.
Art.2.-Încasarea taxelor speciale se va face numai pe bază de chitanţă eliberată de casieria primăriei
Scînteia.
Art.3.-Pentru motive temeinice şi în mod excepţional, primarul comunei poate aproba reducerea sau scutirea
de plată a taxelor speciale pentru persoanele aflate în nevoie.
Art.4.-Sumele realizate din încasarea taxelor speciale, constituie venituri proprii ale bugetului local urmând a
fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciilor publice care satisfac interesele
persoanelor fizice sau juridice.
Sumele rămase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile
efectuate, se repartizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar anual.
Art.5.-Împotriva acestei Hotarâri orice persoană interesată poate face contestaţie în termen de 15 zile de la
afişarea acesteia la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
După expirarea acestui termen, Consiliul local se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.
Art.6.- Hotărârea se aplică de primarul comunei prin intermediul compartimentului financiar contabilitate.
Art.7.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Tuturor autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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