
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL LECHINTA

REGULAMENT
privind modul de folosire a sumelor obţinute din încasarea taxelor speciale în

conformitate cu art.30 din Legea nr.273/2006
CADRU LEGAL
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi

completările ulterioare,
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională cu modificările şi

completările ulterioare,
- prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 41/2016 privind
În sensul prevederilor actelor normative invocate mai sus taxele speciale sunt

instituite de Consiliul Local Lechinta,pentru functionarea unor servicii publice create în
interesul persoanelor fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice pentru care s-
au instituit taxele speciale.

Art.1. Biroul financiar contabil prin compartimentul taxe şi impozite din cadrul
Consiliului Local al comunei Lechinta,va încasa taxele speciale după cum urmează:

-taxe pentru închirierea/concesionare unor spatii şi terenuri apartinând Primăriei
Comunei Lechinta pentru anul 2017,precum şi târgul de animale, vor fi prevăzute în
anexa 1.

-taxe pentru închirierea Căminelor culturale şi alte taxe pentru anul 2017 vor fi
prevăzute în anexa nr.2

-taxa pentru folosirea localurilor publice pe anul 2017 la piata agroalimentară este
prevăzută în anexa nr.3.

-taxa pentru oficierea casatoriei în zilele lucrătoare şi în zilele de sâmbătă şi duminică
pentru anul 2017 vor fi prevăzute în anexa nr.2.

-taxa pentru desfacerea căsătoriei pentru anul 2017 va fi prevăzută în anexa nr.2.
-taxa pentru servicii de xerocopiat pentru anul 2017 vor fi prevăzute în anexa nr.1.
Art.2. Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2017 se încasează şi se

foloseşte pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a pietei agroalimentare şi intră ca
venituri extrabugetare.
Art.3. Taxa pentru oficierea casatoriilor intră în bugetul local la capitol alte impozite şi

taxe de la populatie folosindu-se pentru procurarea formularelor certificatelor de
căsătorie.
Art.4. Taxa pentru închirierea Căminelor culturale se încasează şi se foloseşte pentru

acoperirea cheltuielilor de întreţinere a căminelor culturale şi intră la venituri
extrabugetare.
Art.5.Taxa pentru serviciile de xerocopiat acte va fi folosită pentru achizitionarea

hârtiei ,toner şi a altor materiale specifice activităţii.
Art.6. In cazul in care nu se concesioneaza targul de animale se vor incasa urmatoarele

taxe:’animale mari-5 lei/buc, cvine,caprine.-3 lei/buc.,porcine-5 lei/buc.
Taxa pentru intrare in targ carute va fi de 5 lei/zi.
Sumele obtinute din încasarea taxelor speciale prevăzute în prezenta hotărâre vor fi

utilizate conform prevederilor legale care reglementează acest aspect.
Art.7. Biroul financiar-contabil cu ajutorul funcţionarilor publici din cadrul Primăriei

comunei Lechinta şi a consilierilor locali sunt implicat în încasarea taxelor speciale.



R O M Â N I A
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL LECHINTA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului taxelor speciale conform Legii nr.273/2006

cu modificarile si completările ulterioare pentru anul 2017.

Consiliul local al comunei Lechinţa,judeţul Bistriţa-Năsăud,întrunit în
şedinţă ordinară ,în prezenta a 15 consilieri locali din 15 în funcţie
convocaţi.

Având in vedere:
-Raportul nr.6735 din 14.10.2016 a d-nei Mititean Stela,şef birou financiar

contabil în cadrul Primariei Lechinta;
-Hotararea Consiliului Local Lechinta nr.76 din 16.12.2015 privind stabilirea

taxelor speciale pentru anul 2016 ,
-prevederile Titlului IX, Capitolul I-Capitolul VIII, art. 453- art.483, art.486 alin.(4)
şi art.495 lit.f), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu completările
ulterioare;;

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu
completările ulterioare;

-prevederile art.18 alin.5 din Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persopanelor,republicată,cu
modificările ulterioare;
-prevederile art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004 privin protectia civila,republicata,
cu modificările ulterioare;
-prevederile art.10 lit.g) si art.34 alin.(2) si( 3) din Legea serviciului de iluminat
public nr.230/2006;
-Anunţul cu privire la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi
juridice in anul 2017 inregistrat sub nr. 6895 din 24.10.2016;
-Procesul verbal de afişare a proiectului de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi
juridice in anul 2017 inregistrat sub nr. 6914 din 24.10.2016;
-Procesul verbal de dezafişare a proiectului de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi
juridice in anul 2017 inregistrat sub nr. din 22.11.2016
-prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu

modificările şi completările ulterioare;
--prevederile art.8 alin.1 Ordonanţa Guvernului nr.75/2003 privind organizarea

şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor
administrativ-teritoriale;
-prevederile art.30 alin.1) lit.c) din Legra nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art.7 din Legeanr.52/2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica;



-Raportul comisiei de specialitate economico-financiară înregistrat sub
nr.7593 / 24. 11. 2016,
-Raportul comisiei de specialitate juridică nr. 7598 /24.11.2016,
-Raportul comisiei de specialitate învăţământ ,înregistrat sub nr.7588 /24.11.

2016,
În temeiul dispozitiilor art.36(2) lit.,,b” alin.,,c” şi art.45(2) lit.,,c”,art.115

alin.(1)lit.b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. În temeiul art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice

locale, şi art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională,cu
modificările şi completările ulterioare se aprobă ,,Regulamentul privind
stabilirea,aplicarea taxelor speciale precum şi modul de folosire a sumelor
obţinute din încasarea taxelor speciale locale,pe teritoriul comunei Lechinta in
anul 2017.

Art.2.Se aprobă cuantumul pentru închirierea spatiilor şi terenurilor ce aparţin
Primăriei comunei Lechinta pentru anul 2017,potrivit Anexei nr.1.

Art.3. Se stabileşte cuantumul pentru închirierea Căminelor culturale şi alte
taxe pentru anul 2017 potrivit Anexei nr.2.

Art.4. Se stabileşte cuantumul pentru folosirea pieţei agroalimentare şi de
mărfuri pentru anul 2017 potrivit Anexei nr.3.

Art.5. Anexele 1,2şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2017 şi a fost adoptată

cu 15 voturi,,pentru”, 0 voturi,,abtineri”,0 voturi,,impotriva” din totalul de 15
consilieri prezenti.
Art.7.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea

Consiliului Local Lechinţa nr.76 din 16.12.2015.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează biroul financiar contabil.din cadrul primăriei comunei Lechinta , prin
compartimentul taxe şi impozite.
Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Lechinta cu 15

voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abtineri”, 0 voturi ,,împotrivă” ,din totalul de 15
consilieri prezenti.
Art.10. Aducerea la cunostinţă publică a prezentei hotărâri se face prin afişare

la sediul Consiliului local Lechinţa a pocesului-verbal şi prin publicarea pe siteul
primariei.
Art.11.Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei
Lechinta,d-na Hanes Rodica cu:
-Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud
-Primarul comunei Lechinta
-Biroul financiar –contabil din cadrul primariei Lechinta
-Compartimentul taxe si impozite din cadrul primariei Lechinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Văcar Emil -Miluţ Haneş Rodica

Nr. 90
Din 24.11.2016



Nr. 6735 din 14.10.2016

Raport
privind stabilirea cuantumului taxelor speciale conform Legii nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,pentru anul 2017.

Subsemnata Mititean Stela,şef birou financiar-contabil în cadrul primăriei
Lechinta si primarul Comunei Lechinta, având în vedere:
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
-prevederile Titlului IX, Capitolul I-Capitolul VIII, art. 453- art.483, art.486 alin.(4) şi
art.495 lit.f), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu completările ulterioare;;
-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu completările
ulterioare;
-prevederile art.18 alin.5 din Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persopanelor,republicată,cu modificările
ulterioare;
-prevederile art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004 privin protectia civila,republicata, cu
modificările ulterioare;
-prevederile art.10 lit.g) si art.34 alin.(2) si( 3) din Legea serviciului de iluminat public
nr.230/2006;
-prevederile art.1 alin. (2), art.2, art. 4 si art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;

-prevederile art. 36 alin (2) lit. b), alin.(4) lit.c), art. 45 alin (2) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL LECHINTA

-iniţierea proiectului de hotărâre, respectiv adoptarea proiectului de hotărâre
privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Lechinta în anul 2017.

Sef birou financiar-contabil,
Mititean Stela




