ROMÂNIA
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,
Văcar Emil -Miluţ
Nr. 90
Din 24.11.2016

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Haneş Rodica

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

ANEXA Nr. 1 la
Hotărârea Nr. 90 /24.11.2016
Se stabilesc următoarele taxe pentru închirierea spaţiilor ce
aparţin Primăriei comunei Lechinţa pentru anul
2017 după
cum urmează:
1.- târgul de animale se concesionează anual prin licitaţie publică
pornind de la preţul de 0,4 lei/mp/an,când nu se
concesionează se vor încasa următoarele taxe:-animale mari 5
RON/buc.,caprine,ovine-3 RON/buc.,porcine-5 RON/buc si taxa de intrare în târg
cu căruţe de 5 RON/zi.
2.-pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse la culturile
agricole de către personae fizice şi juridice se stabileşte
o taxă de 100 RON/solicitare.
3.-taxă viză
expertiză………………………………………………………………………………..20
RON/exemplar
4.-O.N.G. care au obiect de activitate
umanitară,religioasă,cultural…………… ………………0 RON
5.-taxă privind eliberarea certificatelor de edificare a
constructiilor …………....................…...50 RON
6.- taxă privind stabilirea limitelor de
proprietate……………………………………..................100 RON/deplasare
7.-taxă înregistrare vehicule şi
mopede....................................................................................30 RON/an
8.-taxă multiplicare xerox format A4 sau
A3...............................................................................1 RON/colă
9.-taxă concesiune/închiriere
spaţii............................................................................................4 RON /mp/lună
10.-taxă concesiune terenuri intravilan ,pentru activităţii economice
a)până la 1000mp.....................................1,2 RON/mp/an
b)peste 1000mp........................................1 RON/mp/an
11.- taxă concesiune/închiriere terenuri
intravilan(grădini)........................0,1 Ron/mp/an
12.- taxă concesiune/închiriere teren extravilan........................................
120 RON/ha/an
13.- taxă
garaje………………………………………………………………..4 RON/mp/an
14.- taxă activităţi ce au scop public(birou notarial,birou avocet,cabinet
medical) 1 RON/mp/an
15.- taxă - Pentru serviciile de eliberare schiţe,plan situaţie( plan
cadastral)……………………….15 RON/exemplar

ANEXA NR. 2 .- la
nr.90 /24.11.2016

Hotărârea

Se stabilesc taxe pentru închirierea Căminelor Culturale
de pe raza comunei Lechinţa pentru anul 2017 după cum
urmează:
a) Pentru nunţi
botezuri
- Lechinţa………………………………550
Lei
Ron
200 lei ron
- Vermeş………………………………
550
200
- Sîngeorzul
Nou..................………..550
200
- Chiraleş……………………………
550
200
- Ţigău………………………………
550
200
- Sâniacob…………………………..150
70
Pentru nunţi şi botezuri pe lângă taxa de închiriere
stabilită care se plăteşte anticipat se mai plăteşte şi o
garanţie materială rambursabilă de 350 Lei Ron din care se
reţine contravaloarea curentului electric, gazului şi a apei
consumate şi eventualele distrugeri la mobilier, veselă sau a
clădirii. La Lechinţa în taxa de închiriere se include şi chiria
veselei.
Pentru celelalte cămine garanţia materială este de 150
Lei Ron
b) Pentru discoteci se stabilesc următoarele
taxe:
- Lechinţa,Chiraleş,SîngeorzuNou,Vermeş,Ţigău………………………………….100 Lei Ron

- în
celelalte
localităţi……………………..........................................................
............55 Lei Ron
Pe lângă taxa de închiriere se va mai plăti o garanţie
materială rambursabilă de 50 Lei Ron din care se va reţine
curentul electric şi gazul consumat şi eventualele distrugeri
de mobilier sau a clădirii.
c)
Pentru organizarea meselor cu ocazia
înmormântărilor şi a parastaselor nu se plăteşte taxă de
închiriere dar se plăteşte o garanţie materială rambursabilă
de 250 Lei Ron din care se va reţine curentul electric, gazul
şi apa consumată,50 lei uzură veselă şi eventualele
distrugeri de mobilier,veselă sau a clădirii iar căminul se
închiriază pe cel mult 3 zile. În cazul în care predarea nu se
face în a treia zi se va reţine integral garanţia materială.

d)
Închirierea Căminelor Cuturale pentru nunţi şi
botezuri se face zilele de Vineri până Luni dimineaţa la orele
8,00 se va reţine din garanţia materială încă 70 lei Ron
pentru fiecare zi de întârziere, taxă de închiriere.
e)
Pentru spectacole de orice natură se plăteşte
o
taxă
fixă
de
100
lei
Ron
la
Lechinţa,
Vermeş,Chiraleş,Sîngeorzu-Nou,Ţigău şi 55 Lei Ron la
celelalte, cămine culturale cu excepţia celor organizate în
cinstea Zilei Naţionale a României.
f) Se admite închirierea veselei şi a mobilierului de la
Căminul Cultural Lechinţa pentru mese organizate în afara
Căminului Cultural cu perceperea unei taxe de închiriere de
50 lei Ron şi o garanţie de 140 Lei Ron cu excepţia
înmormântărilor pentru care nu se percepe taxa de
închiriere .
g)
Închirierea căminelor culturale pentru orice fel
de BAL se face prin licitaţie publică în cazul în care sunt mai
multe cereri (solicitanţi ) iar taxa de pornire este cea stabilită
de 550 lei , lit. a din prezenta anexă şi licitaţia se va
organiza cu cel puţin 30 zile înainte de data ţinerii balului.

h)
Pentru spectacole şi concursuri organizate de
elevi nu se percepe nici o taxă de închiriere
i) Pentru activităţi politice, electorale şi adunări
cetăţeneşti căminele culturale vor fi puse la dispoziţia
organizatorilor gratuit.
j) Pentru activităţi religioase se percepe taxa la
utilitati dupa consum.
k)
Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele de
sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale este de 50 Lei Ron,
iar în timpul programului de lucru, este de 25 Lei Ron.
l)
Taxa desfacere căsătorie (divorţ) este de 500
lei Ron.
Directorul şi responsabilii de cămine culturale răspund de aplicarea
prevederilor prezentei Anexe.

ANEXA Nr.3. la Hotărârea
Nr. 90 /24.11.2016

TAXE PENTRU FOLOSIREA PIETEI AGROALIMANTARE ŞI DE
MĂRFURI

-

Taxă pentru ocuparea meselor fixe acoperite(gherete) ..............260
Lei Ron / an, iar terenul aferent gheretei (12,5 mp) va fi 260 Lei
Ron/an.
Taxă pentru ocupare spaţiu cu tarabe rabatabile......3 lei / mp / zi
Taxă pentru ocuparea spaţiului pentru vânzare de produse în piaţă şi
în afara pieţei ..........0,4 lei / mp./săptămână
Taxă ocupare spaţiu pentru vânzare produse din autovehicule :
- din autoturisme...........10 lei / maşină / zi
- din autocamioane.......20 lei / masină / zi

În zilele Târgului tradiţional din 20 şi 21 septembrie ale fiecărui an
taxele percepute mai sus se dublează.
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