ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BALTENI
PRIMAR

R E F E R A T DE A P R O B A R E
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de adoptare al
taxelor speciale si adoptarea acestora

Stimati consilieri,
Avand in vedere faptul ca se impune o actualizarea a
taxelor speciale conform legislatiei in vigoare, taxe ce au fost aprobate
anterior printr-o hotarare a consiliului local si stabilirea unor noi taxe
speciale care nu au fost prevazute in hotararea adoptata atunci, am initiat
prezentul proiect de hotarare conform Legii nr.227/2015 privind Codul
Fiscal si a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare.
Astfel, propun consiliului local Balteni, adoptarea unei alte
hotarari care sa reglementeze modalitatea de adoptare/ actualizare a taxelor
speciale, care sa fie in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
PRIMAR,
C-TIN RELU BRASOVEANU

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNEI BALTENI
PRIMAR

P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind aprobarea Regulamentului de aprobare al taxelor speciale si
adoptarea acestor taxe
Analizand temeiurile juridice :
-prevederile art.4 din Carta Europeana a Autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
-art.120 alin.1 si art.121 alin.1 alin.2 din Constitutia Romaniei, republicata;
-art.7 alin.2 , art.553 (1) ;(4), art.557(2) si art.1138 din Codul Civil al Romaniei
adoptat prin Legea nr.287/2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica ;
-art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile
ulterioare
-art.30 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile
sicompletarile ulterioare
-prevederile Ordonanteia de urgenta a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile
ulterioare,
Tinand cont de :
- Referatul de aprobare nr.2462/09.07.2021;
- Raportul compartimentului de resort;
- Avizul comisiei de specialitate
Luand act de:In temeiul art.139 alin.(1) , art.129 (2) lit.c coroborat cu art.(6) lit.’’b’’; art.196 alin.1
lit.a din Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019 cu modificarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTENI
adopta prezenta
H O T A R A R E:
Art.1.- Se aproba Regulamentul de adoptare/actualizare a taxelor speciale in
cadrul UAT Balteni,conform anexei la prezenta hotarare, care face parte integranta in aceasta.
Art.2.- Se aproba taxele speciale conform anexei nr.2 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari , isi inceteaza
aplicabilitatea alte hotarari ce privesc stabilirea taxelor speciale.
Art.3.- Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei
Balteni, prin aparatul sau de specialitate;
Art.4.- Prin grija secretarului general, aceasta hotarare va fi transmisa autoritatilor
si persoanelor interesate si va fi publicata la Monitorul oficial local.
Data astazi 20.08.2021
INITIATOR,
PRIMAR.
C-TIN RELU BRASOVEANU
A V I Z A T,
SECRETAR GENERAL
AURELIA GHEORGHITA

ROMANIA
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ANEXA NR.1

REGULAMENTUL DE APROBARE AL TAXELOR SPECIALE SI ADOPTAREA
ACESTOR TAXE

CAPITOLUL I
SCOPUL ADOPTARII PREZENTULUI REGULAMENT
Art.1 In baza art.484 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare , pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul
persoanelor fizice si juridice, consiliul local poate adopta taxe speciale
Art.2 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si
modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale
CAPITOLUL II
DOMENIILE DE ACTIVITATE IN CARE SE ADOPTA TAXE SPECIALE
Art.3 Domeniile de activitate in care Cnsiliul Local poate institui taxe speciale sunt:
-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 Balteni;
-incheierea contractelor civile;
-asigurarea serviciilor publice: apa, gospodarirea localitatii, salubrizare.
-eliberarea certificatelor de edificare a constructiilor.
-stare civila;
-serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;
-autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare;
-folosirea/utilizarea temporara a domeniului public si privat;
-servicii prestate pentru activitatea de arhiva;
-copiere si comunicare documente din arhiva primariei comunei Balteni;
Domeniile de activitate prevazute in prezentul Regulament se vor completa in functie
de necesitatile comunitatii in conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL III
CONDITII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE
Art.4 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 respective.
Art.5 Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care
beneficiaza de serviciile oferite de institutia publica /serviciul public de interes local.
Art.6 Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
se vor incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local.
Art.7 Contul de executie al veniturilor provenite din incasarea taxelor speciale
instituite conform prevederilor prezentului Regulament va fi aprobat de catre Consiliul Local.

Art.8 Cuantumul taxelor speiale 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 a acestor
servicii. In situatia in care, intr-un an fiscal, Consiliul Local nu ia nici o decizie cu privire la
cuantumul taxelor speciale, se considera ca acestea raman la nivelul stabilit pentru anul
fiscal anterior.
Art.9 Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin
care au fost aprobate vor fi aduse la cunostinta publica.
Art.10 Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se
reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar.
Art.11 Modul de indeplinire, stabilire, incasare, declarare, destinatia taxelor speciale,
contraventiile si sanctiunile in domeniu se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local, odata cu
instituirea taxelor speciale.
Art. 12 Pentru neachitarea la scadenta a contravalorii servciuului prestat, se vor
percepe majorari si/sau penalizari de intarziere, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.13 Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru
instituirea taxelor speciale.
CAPITOLUL IV
MODALITATI DE CONSULTARE SI OBTINERE A ACORDULUI
PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE – BENEFICIARE A SERVICIILOR
PENTRU CARE SE INSTITUI TAXE SPECIALE
Art.14 1) Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publicului anterior supunerii spre
analiza, avizare si adoptare de catre Consiliul Local, prin publicarea unui anunt referitor la
aceasta actiune si afisarea la sediul propriu , intr-un spatiu accesibil publicului si prin publicarea
pe pagina de internet www.comunabaltenivs.ro
2) Anuntul va cuprinde urmatoarele elemente:
-referatul de aprobare 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.15 Termenul limita 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.16 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.17 Daca nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotarare prin care
se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local, in forma propusa
de initiator.
CAPITOLUL V
APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL A HOTARARILOR PRIN
CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE
Art.18 Referatul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Balteni prin care se propune instituirea unei taxe
speciale se avizeaza de catre primar.
Art.19 Proiectul de hotarare , intocmit in baza art. 17 prin care se instituie taxe
speciale va fi supus dezbaterii Consiliului Local cu respectarea prevederilor OUG 57/2017
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului
de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Balteni.
Art.20 Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii
consilierilor in functie si vor fi aduse in cunostinta publica prin afisare si publicare pe pagina
de internet www.comunabaltenivs.ro

CAPITOLUL VI
ACTUALIZAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL A TAXELOR SPECIALE
INSTITUITE IN ANII ANTERIORI
Art.21 Taxele speciale instituite in comuna Balteni, in baza vechiului Regulament,
raman in vigoare si se vor actualiza conform prevederilor prezentului Regulament.
Art.22 Actualizarea taxelor speciale se aplica taxelor care au fost deja instituite, se
face anual, si poate reprezenta:
1) ajustarea unei taxe speciale cu coeficientul de inflatie aplicabil in anul fiscal
respectiv.
2) redimensionarea taxei, daca este cazul, sau modificarea modalitatii de
percepere a acesteia.
Art.23 In situatia in care se necesita actualizarea unei taxe speciale pe parcursul anului
fiscal, sau redimensionarea acesteia, se va respecta procedura de consultare si obtinere a
acordului persoanelor fizice si juridice prevazute la cap.IV din prezentul Regulament.
Art. 24 O taxa speciala odata instituita ramane in vigoare pana la desfiintarea
serviciului public pentru care a fost instituita taxa respective.
Art.25 Anularea unei taxe speciale se poate face printr-o hotarare a consiliului local.
Art.26 Decizia de anulare a unei taxe speciale se motiveaza si este obligatorie
indicarea unei alte surse de finantare.

CAPITOLUL VII
STABILIREA TAXELOR
Art.27 Taxele speciale se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local al comunei
Balteni, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(1)Taxa speciala pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii
constructiilor in conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit legii, a raportului
de expertiza , precum si a unei documentatii cadastrale. potrivit art.37 alin.1, alin2 si alin3,
din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata, cu modificarile
ulterioare.
Taxa speciala a fost instituita de catre Consiliul Local Balteni, pentru a veni in
sprijinul catatenilor in vederea inscrierii dreptului de proprietate asupra constructiilor in cartea
funciara , in vederea indeplinirii prevederilor prevazute de art.37 din Legea cadastrului si a
publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata, cu modificarile uterioare, respective de art.887 si
888 din Codul civil.
(2)Taxa speciala pentru sustinerea serviciului public voluntar de pompieri in
vederea prestarii catre persoanele fizice sau juridice a masurilor de aparare impotriva
incendiilor, fara a afecta indeplinirea atributiilor de serviciu.
In conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.307/2006, cu modificarile
ulterioare, privind apararea impotriva incendiilor,respective prevederile art.1, alin (1) si alin
(4), din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.88/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii
de urgenta , finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de
urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.
Taxa speciala a fost instituita de catre Consiliul Local Balteni, in conformitate cu
prevederile art.37 din Legea nr.307/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
apararea impotriva incendiilor, pentru a veni in sprijinul catatenilor in vederea prestarii catre
persoanele fizice sau juridica a masurilor de aparare impotriva incendiilor, fara a afecta

indeplinirea atributiilor de serviciu, astfel:
a)supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la
targuri,expozitii,manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea.
b)transport de apa,avacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fanatani.
c)limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante.
d)efectuarea de lucrari la inaltime.
e)transport de apa.
f)informarea si instruirea privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de
aparare impotriva incendiilor.
g)verificarea modului de aplicare a normelor,reglementarilor tehnice si dispozitiilor
care privesc apararea impotriva incendiilor, in gospodariile populatiei.
h)coserit si indeplinirea procedurii de supraveghere a lucrului cu foc deschis.
(3)Taxa speciala pentru multiplicarea documentelor prin aparatul xerox din
dotarea Primariei
Comunei Balteni.
Taxa speciala a fost instituita de catre Consiliul Local al comunei Balteni pentru a
veni in sprijinul cetatenilor in vederea prestarii catre persoanele fizice sau juridice a acestor
servicii la solicitare.
(4)Taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice beneficiare a serviciului de
pe raza comuneiBalteni.
In baza prevederilor din Legea nr.101/2006, Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor,pentru asigurarea finantarii serviciului se salubrizare, utilizatorii achita
contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife(in cazul in care prestarea serviciului de
salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe speciale.
Conform art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, taxa speciala de salubrizare, se face venit la bugetul local si se
incaseaza de la persoanele fizice care beneficiaza de serviciul public pentru care s-a instituit
taxa respectiva.
Taxa speciala a fost instituita de catre Consiliului Local al comunei Balteni in
conformitate cu Hotararea nr.9 din 12.02.2020, privind instituirea taxei speciale de salubrizare
, pentru persoanele fizice,pentru a veni in sprijinul cetatenilor in vederea prestarii de servicii
de calitate pentru precolectarea si colectrea deseurilor. Tinand cont de faptul ca incepand cu
luna noiembrie 2019, cetatenii comunei au inceput activitatea de selectare a deseurilor,
consideram necesar ca in anul 2021 se poate reflecta sloganul “ PLATESTE PENTRU CAT
ARUNCI”.
CAPITOLUL VIII
ACHITAREA TAXELOR
Art.28 Taxele speciale se achita la casieria Primariei comunei Balteni , odata cu
eliberarea documentului sau a serviciului solicitat de catre persoana fizica sau juridica.
Costurile pentru prestarile de servicii effectuate sunt stabilite prin hotarare a
consiliului local, iar sumele incasate se constituie ca venituri ale bugetului local.
CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE
Art.29 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in
vigoare.
Art.30 Prezentul Regulament intra in vigoare de la data adoptarii de catre Consiliul
Local Balteni.

Anexa nr.2
TAXE SPECIALE

Taxa specială

Nivelurile
aplicabile
în 2021
Taxa, în lei

1. Taxă instalare bannere şi eşarfe publicitare

50

2. Taxa înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării

20

3. Taxa pentru eliberarea plăcuţelor de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun
înmatriculării, cu excepţia mopedelor

50

4. Taxa pentru eliberarea plăcuţelor de înregistrare pentru mopede

40

5. Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun
înmatriculării

10

6. Taxă înregistrare vehicule cu tracţiune animală

10

7. Taxă eliberare fotocopie documente arhivistice (Autorizaţii de Construire documentaţie anexă, Hotărâri ale Consiliului Local - documentaţie anexă, Decizii,
Dispoziţii emise de Primarul Comunei, Petiţii, Roluri Agricole, Roluri Financiare)
8. Taxa pentru eliberarea certificatului de naştere/căsătorie/deces
pierdut/distrus/deteriorat/înnoire

3 lei/pag.
5

9.Taxa pentru eliberarea Anexei 24

5

10. Taxa pentru întocmire livret de familie la cerere

5

11. Taxa pentru schimbarea numelui pe cale administrativă

50

12. Taxa pentru completare/eliberare adeverinţă de componenţa familială

5

13. Declaraţie de recunoaştere nou-născut la naştere

5

14. Taxa pentru instrumentare dosar rectificare act naştere/căsătorie/deces

5

15. Taxa pentru instrumentare şi eliberare certificate de stare civilă transcrise din
străinătate

5

16. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele lucrătoare : luni-vineri (10.00 – 15.00)

10

17. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de lucru

50

18. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare : sâmbăta, duminica şi în
sărbătorile legale

100

19. Taxa privind desfacerea căsatoriei prin divorţ cu acordul soţilor

600

20. Taxă eliberare certificate de atestare fiscală/adeverinţe dacă se solicită eliberarea în
aceeaşi zi
- pentru persoane fizice
-pentru persoane juridice

3
5

21. Taxă vizare fişă înmatriculare, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi

5

22. Taxă specială de comunicare la cererea terţelor persoane fizice/juridice a situaţiei
privind patrimoniul şi/sau obligaţiile de plată ale contribuabililor înregistraţi în
evidenţele fiscale

10

23. Taxa pentru distribuire pliante publicitare (fluturaşi)

0,5 lei/10 buc.

24. Taxa pentru difuzarea de reclame sonore

50 lei/zi

25. Taxă înregistrare contracte de arendă (pentru fiecare contract) –
se achită de arendaşi.

3 lei/ha

26. Taxă pentru efectuarea de xerocopii diverse (pentru fiecare pagină)

0,5 lei

27. Taxă eliberare xerocopii plan parcelar

20 lei

28. Taxă pentru detinere si utilizare moara, presa de ulei

200 lei

29.Taxa pentru autorizarea activitatilor de prouductie si ateliere de timplarie
30.Taxa pentru a autorizarea activitati de comert cu amanuntul cu structura de vanzare
mica
31.Taxa pentru a autorizarea activitati de comert cu amanuntul cu structura de vanzare
medie
32.Taxa pentru autorizarea activitati la saloane de infrumusetare
(coafura,frizerie,cosmetica...)
33. Taxa pentru autorizarea activitati de service si spalatorii auto

100-150 lei
200 lei
250-300 lei
100-150 lei
100-150 lei

34. Taxa pentru autorizarea activitati de vanzare materiale de constrtuctii

200-250 lei

35.Taxa pentru autorizarea activitati de prestari servicii medicale

50-100 lei

36.Taxa pentru inchiriera spatiului de la Centrul cultural:
500 lei
- pentru organizarea de nunţi, botezuri, baluri, discoteci
50 lei/zi
-pentru organizarea de alte activităţi decât cele menţionate mai sus
Pentru viza anuala a autorizatiilor, taxele se reduc la jumatate fata de cele stabilité la
autorizare si se
achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieria primariei .
Dovada achitării taxei se va depune odată cu cererea.

