ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O N S I L I U L LO C A L
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si instituirea
taxei speciale de salubrizare în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava, pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei nr. 7918 din 02.10.2017;
- raportul raportul compartimentului de resort nr. 7917 din 02.10.2017;
- raportul comisiei de specialitate nr. 9456 din 27.11.2017;
- prevederile art. 42 alin.(l) lit c) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 26 alin.(l) lit. c), alin.(2), alin. (3) și alin. (4) din Legea 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.„d" si alin.(6) lit.„a" pct.14, al art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1
Se aprobă Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale conform
Anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava,
pentru anul 2018, după cum urmează:
-

-

Persoane fizice - 1 Persoană
-30 lei/an
- 2 Persoane
-50 lei/an
- 3 Persoane
-70 lei/an
- 4 Persoane
-85 lei/an
- 5 Persoane și peste
-90 lei/an
Persoane juridice 240 lei/an//locație (punct de lucru), (cu excepția persoanelor juridice ce au sediul
social în locuința personală a administratorului și nu mai au alte puncte de lucru);
Clădiri nelocuite 30 lei/an;

Art.3
Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorărilor de întârziere
precum si aplicarea masurilor de urmărire si executare silita prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala
Art.4
Se instituie obligativitatea colectării selective a deșeurilor menajere, conform directivelor
europene în domeniu, necolectarea selectivă, de către persoanele fizice sau juridice, a deșeurilor menajere va
duce la imposibilitatea ridicării gunoiului de către firma de salubritate.

Art.5
Primarul comunei nu mai poate aproba derogări de la plata serviciilor de salubritate, pentru
persoanele ce posedă locuință în comuna Frătăuții Noi dar nu locuiesc permanent pe raza comunei, persoanele
fizice în cauză fiind obligate să plătească taxa de salubrizare datorată clădirilor nelocuite.
Art.6
Prevederile oricaror hotărâri contrare se abrogă.
Art.7
Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8
Primarul, secretarul si biroul financiar-contabil, vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.9
Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului comunei
Frătăuții Noi și persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,

Lupoaie Ioan

Oltea-Rodica MOISUC

Frătăuţii Noi, 27.11.2017
Nr. 55
Vizat CFP,
Mircea GUȚĂ

Anexa la Hotararea Consiliului local Frătăuţii Noi,
Nr. 55 din 27.11.2017

Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor
speciale
CAP. I Scopul adoptării prezentului regulament
Art. 1.- În baza art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliul local
poate adopta taxe speciale.
Art. 2.- Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele si
modalitatile ce trebuie indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale.
Cap.II. Domeniile de activitate in care se adopta taxe speciale
Art.3. Domeniile de activitate in care Consiliul 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 ;
- încheierea contractelor civile;
- asigurarea serviciilor publice – apa, canal, iluminat public, gospodărirea localităţii, salubrizare, spatii
verzi ;
- cultura, sport, agrement ;
- pieţe, târguri, oboare ;
- urbanism,
- asistenta sociala ;
- serviciul voluntar pentru situaţii de urgenta ;
- autorizaţii pentru a desfăşura o activitate economica si a altor autorizaţii similare ;
- cadastru, agricultura, păşunat;
- evidenta populatiei si stare civila;
- registrul agricol;
- servicii prestate pentru activitatea de arhivă;
- copiere si comunicare documente din arhiva Primăriei.
Domeniile de activitate prevăzute in prezentul titlu se vor completa in funcţie de
necesităţile comunităţii în conformitate cu prevederile legale.
Cap.III. Condiţii 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 încasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile
oferite de instituţia publica/serviciul public de interes local.
Art. 6.-(1) In vederea adoptării taxelor speciale este necesar sa se prezinte un studiu de calcul privind influenta
taxei asupra funcţionării serviciului public pentru care se instituie taxa.
(2) Studiul va cuprinde :

-

elementele de delimitare si identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru persoanele fizice si juridice
interesate ;
- perioada necesara pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru funcţionarea serviciului ;
- desemnarea compartimentului care realizează in mod efectiv serviciul public;
- monitorizarea sumelor obţinute cu titlu de taxe speciale;
- identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice si juridice ce vor beneficia de serviciul public
instituit.
Art.7.-Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
se vor incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local.
Art.8.-Contul de execuţie al veniturilor provine din încasarea taxelor speciale instituite
conform prevederilor prezentului Regulament ce va fi aprobat de către Consiliul Local.
Art.9.-Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum si pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere si funcţionare a acestor servicii.
Art. 10.-Taxele speciale se vor percepe numai după ce hotărârile Consiliului Local prin
care au fost aprobate vor fi aduse la cunoştinţă publică.
Art.11.-Sumele încasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se
reportează in anul următor cu aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului bugetar.
Art.12.-Modul de îndeplinire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale,
contravenţiile si sancţiunile in domeniu se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, odată cu instituirea taxelor
speciale.
Art. 13.- Pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor
percepe majorări şi/sau penalizări de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.14.- Condiţiile prevăzute in prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru
instituirea taxelor speciale.
Cap. IV. Modalităţi de consultare si obţinere a acordului persoanelor fizice si juridice - beneficiare a
serviciilor pentru care se instituie taxe speciale
Art. 15.-(1) Taxele speciale sunt aduse la cunoştinţa publicului cu 30 de zile înainte de
supunerea spre analiza, avizare si adoptare de către Consiliul Local, prin publicarea unui anunţ referitor la
această acţiune şi afişarea la sediul propriu, intr-un spaţiu accesibil publicului si prin publicarea pe site-ul
Oficial al Primăriei comunei Frătăuții Noi: primaria_fratautiinoi@yahoo.com
(2) Anunţul va cuprinde următoarele elemente :
- expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus ;
- termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesaţi pot transmite in scris propuneri, sugestii,
opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii
Art. 16.- Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de
la aducerea la cunoştinţă publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.
Art.17.- Autoritatea publică 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 către persoanele
fizice si juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.
Art. 18.- Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâre prin
care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local, in forma propusa de iniţiator.
Cap.V. Aprobarea de către consiliul local a hotărârilor prin care se instituie taxe speciale
Art. 19.- Referatul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Frătăuții Noi prin care se propune instituirea unei taxe speciale se avizează
de primarul comunei Frătăuții Noi.
Art. 20.- Proiectul de hotărâre, întocmit în baza art. 18, prin care se instituie taxe

speciale va fi supus dezbaterii Consiliului local cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001,republicata cu
modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului local
Frătăuții Noi .
Art. 21.- Hotărârile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majorităţii
consilierilor in funcţie si vor fi aduse la cunostinta publica prin afişare şi publicare pe pagina de internet
primaria_fratautiinoi@yahoo.com.
Art. 22.- 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 se va
intruni cât mai curand posibil si va delibera asupra contestatiilor primite.
Cap.VI. Dispozitii finale
Art. 23.- Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,

Lupoaie Ioan

Oltea-Rodica MOISUC

Vizat CFP,
Mircea GUȚĂ

