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REGULAMENT
privind stabilirea taxelor speciale
conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
juridice/persoanelor fizice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor
publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi
funcţionare a acestor servicii. Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de
art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare.
Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi
funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Hotărârile luate de autorităţile deliberative în legătură cu perceperea taxelor speciale de la
persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare vor fi afişate la sediul acestora şi publicate
pe pagina de internet sau în presă. Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face
contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea
acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează
asupra contestaţiilor primite.
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care
se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează întrun cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au
fost înfiinţate. Taxele speciale se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de înfiinţare,
întreţinere si funcţionare a acestor servicii conform destinaţiilor aprobate urmarindu-se în
principal creşterea calității serviciului.
Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice și juridice care se
folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.
1.
Taxă efectuare servicii de fotocopiere documente necesare populaţiei în
raporturile acesteia cu Primăria şi serviciile publice din subordinea Consiliului
Local.
Toţi contribuabilii persoane fizice/persoane juridice care beneficiază de servicii de
copiat, multiplicat, acte necesare în raporturile cu primăria si serviciile publice din
subordinea Consiliului local, datorează o taxă specială privind serviciile de copiat.
Taxa se achită anticipat, o dată cu efectuarea copiilor, iar veniturile realizate vor fi
utilizate pentru creşterea calității serviciului public specific prin achiziţia de active fixe
corporale și necorporale ( tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotică, consumabile),
obiecte de inventar.
2. Taxa efectuare servicii eliberare copii documente ahiva.
Toţi contribuabilii persoane fizice/persoane juridice care beneficiază de servicii de
eliberare copii documente ahiva datorează o taxă specială. Taxa se achită o dată cu
efectuarea copiilor de pe documentele din arhiva Primariei comunei Dobreni , iar veniturile
realizate vor fi utilizate pentru creşterea calității serviciului public specific prin achiziţia de
active fixe corporale și necorporale.
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3.
Toţi contribuabilii persoane juridice/persoane fizice datorează taxă
pentru eliberarea in regim de urgenţă a unor documente sau inregistrarea acestora ,
după cum urmează :
eliberare anexa nr.24 în vederea dezbaterii succesiunii - în 3 zile lucratoare de
la data înregistrarii cererii;
eliberare certificatul de urbanism - în 3 zile lucratoare de la data înregistrarii
cererii;
eliberare adeverinţele din registrul agricol – în ziua in care a fost depusă
cererea;
înregistrare contract de arendă;
eliberare certificatele fiscale – în ziua in care a fost depusă cererea;
eliberare certificatelor de stare civilă - în ziua in care a fost depusă cererea;
eliberare certificat de atestare a construcţiilor ;
înregistrare si întocmire dosar vanzare teren extravilan.
Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar
veniturile realizate vor fi utilizate de către Biroul contablitate și taxe locale pentru creşterea
calității serviciului public specific prin achiziţia de active fixe corporale și necorporale (
tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotică, consumabile), obiecte de inventar.
Certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe
extrajudiciare de timbre.
Taxe pentru activitatea de stare civilă
Încasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se face
venit la bugetul local și se achită anticipat la casieria din cadrul Primăriei comunei
Dobreni.
Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi în alt
loc decât sediul Primăriei comunei Dobreni), se achită la casieria din cadrul Primăriei
comunei Dobreni, în termenul de 10 zile cuprins între data depunerii documentaţiei la
Starea Civilă şi data oficierii căsătoriei.
4.

5. Taxa specială pe linia de protectie civilă
Taxa specială pe linia de protectie civilă este stabilită în conformitate cu prevederile
art. 25 lit ,, d” a Legii nr. 481/2004 si a HCL Dobreni nr. 80 din 02.12.2014 privind
stabilirea taxei de proteţie civilă.
Sumele incasate vor fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale şi bunuri necesare
funcţionării şi desfăşurării activităţii Serviciului voluntar pentru Situaţii de urgenţă.
6. Taxa specială de salubrizare
Taxa specială de salubrizare este stabilită în baza prevederilor art. 6 alin.(1) lit. “k”,
art. 7 alin. (1), art.26 alin (2) lit.”c”, respectiv alin. (4) şi (5) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a
HCL nr. 30 /2011 prin care Consiliul Local Dobreni instituie taxa specială pentru
funcţionarea Serviciului de salubrizare al comunei Dobreni.
7. Taxă specială pentru închiriere buldoexcavator
Taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator CASE 580 SUPER R, aflat în
proprietatea comunei este plătită la casieria Primariei comunei Dobreni
pentru prestarea unor servicii specifice către persoanele fizice şi juridice.
Preşedinte de şedinţă
Cosmescu Gheorghe

Contrasemnează:
Secretar
Stoleru Delia Genin
2

3

