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    H O T Ă R A R E A  Nr. 52/2017 
privind stabilirea unor taxe  speciale şi a unor taxe de închiriere  începând cu  anul 

fiscal 2018 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 22.12. 2017;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele comisiilor 
de specialitate  din  cadrul consiliului local al comunei Tiream, nr.1, nr.2 şi nr.3 ; 
Văzând  prevederile 

  a) art. 56, alin.(1) si (3), art. 121 alin. (1) si (2), art. 139, alin. (1) si (3) din Constitutia 
României, republicată,  

b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  

c) art. 21, lit. “m” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006,  
d) art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
e) art. 484  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata;  
f) H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal;  
 g) art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 h)H.C.L.nr.41/2009  privind acordarea unui mandat special  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Valea Neagră „  pentru stabilirea şi aprobarea  preţurilor,tarifelor  şi taxelor  
speciale pentru anul 2010, precum şi pentru elaborarea şi aprobarea  regulamentului, a 
caietelor de sarcini  şi a contractului  de furnizare / prestare ale unor activităţi din cadrul 
serviciului  de salubrizare  a comunei Tiream; 

În temeiul art.36 alin. (2) lit.b) ,  alin. alin.(4) lit.”c”, art.45, alin. (1) si (2), lit.”c” şi cel al 
art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. - Se împuterniceşte primarul  comunei Tiream să susţină şi să voteze  în cadru   
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră”, următoarele 
preţuri /tarife pentru   activităţile de salubrizare  delegate: 
            a)pentru  persoanele fizice :  taxa specială de 4 lei /lună /persoană, inclusiv T.V.A. 
            b) pentru persoanele fizice  care deţin  imobile nelocuite  pe raza comunei Tiream : se 
stabileşte o taxă specială de 50 lei/ an .  
 Utilizatorii  persoane fizice  vor achita contravaloarea activităţilor  de salubrizare  sub 
forma unei taxe speciale de  salubrizare  către bugetul local al comunei Tiream , iar comuna 
va achita lunar către  operatorul regional  delegate  suma aferentă pentru toţi utilizatorii din 
raza sa teritorială . 
            c) pentru persoanele juridice :                                                                                                                        
  -   20 lei/ pubelă/ lună, inclusiv TVA;                                                                                            
  -   80 lei /container/ lună , inclusiv TVA                                                                                            
 Utilizatorii  persoane juridice  vor încheia contracte  de furnizare/prestare  a                            
activităţilor de salubrizare  cu operatorul regional , în condiţiile legii. 
 
 
 
  



 
 
 
 ART.2. -  Se stabileşte taxa  pentru închirierea terenului de sport  situat în curtea Şcolii 
Gimnaziale Tiream  la nivelul sumei de 50 lei/oră   
 ART.3. - Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotarari se încaseaza  numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţie, potrivit 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, de către compartimentul financiar 
contabil.  

 ART. 4. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare  începând cu data de 01.01.2018. 
    ART.5.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează : 
             - primarul comunei Tiream; 
             - compartimentul contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice din cadrul 
Primăriei comunei Tiream 

          ART.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu 
Mare, se publică pe situl www.tiream.ro,  cetăţeni prin  afişarea la  avizierul Primăriei comunei 
Tiream    

 
                                                   Tiream, la  22 decembrie   2017 

 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează, 
              Consilier local :Kontz Zoltan                                               Secretar: 
                                                                                                      jr. Maria Grigoraş 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.a) din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie             11 
Nr. total consilierilor prezenţi      11 
Nr. total al consilierilor absenţi     0 
Voturi pentru                                9 
Voturi împotrivă                           2 
Abţineri                                        0 
 
 

 
Red.Tehn.G.M. 

5 .Exemplare originale 
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EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind stabilirea unor taxe  speciale şi a unor taxe de 

închiriere  începând cu  anul fiscal 2018 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 484  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

modificata si completata;  precum şi a prevederilor HGR.nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; "Consiliile locale 
şi consiliile judeţene adoptă hotărârii cu privire la impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal . 
Totodată în baza art.484 din Legea nr.227/2015 Codul fiscal "Art.484. - Consiliul local  pot 
aproba taxe speciale ,pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice”. 
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de 
serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 
organizare si funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, 
sa efectueze prestaţii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.  
 (4) Consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, nu 
pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale, apa, 
energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-
teritoriale a reţelelor de apa, de transport si distribuţie a energiei electrice si a gazelor 
naturale."  
 Luând în considerare prevederile art.30 alin.(1-7) din Legea nr.273/2006 privind 
 finanţele publice locale” Art. 30. - (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create 
in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judeţene si Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, aproba taxe speciale.  

(2) 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 si pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere si 
funcţionare a acestor servicii.  

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele 
ale art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
INIŢIEZ: 

proiectul de hotărâre privind  stabilirea unor taxe  speciale şi a unor taxe de închiriere  
începând cu  anul fiscal 2018 

 
 
             Tiream, la 8 decembrie 2017 
 
                                                               PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
 
 
 

 
Red.F.G./The. G.M. 
Eex.:  2 
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     RAPORT   DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea unor taxe  speciale şi a unor taxe de 

închiriere  începând cu  anul fiscal 2018 
 

  Compartimentul de finanţe - contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , prin consilier Danciu Doina – Melania , în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din  
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, formulez prezentul raport  
cu privire la  proiectul de hotărâre: privind stabilirea unor taxe  speciale şi a unor taxe de 
închiriere  începând cu  anul fiscal 2018, iniţiat de dl. primar  Tar Nicolae . 
 Din analizarea proiectului de hotărâre iniţiat de dl.primar  dar mai ales din expunerea 
de motive la proiect , apreciez ca motivată propunerea de  stabilire a : 
I. Tarifelor pentru activitatea de salubrizare  delegată: 
         a) pentru  persoanele fizice :  taxa specială de 4 lei /lună /persoană, inclusiv T.V.A. 
         b) pentru persoanele fizice  care deţin  imobile nelocuite  pe raza comunei Tiream : se 
stabileşte o taxă specială de 50 lei/ an .  
 Utilizatorii  persoane fizice  vor achita contravaloarea activităţilor  de salubrizare  sub 
forma unei taxe speciale de  salubrizare  către bugetul local al comunei Tiream , iar comuna 
va   achita lunar către  operatorul regional  delegate  suma aferentă pentru toţi utilizatorii din 
raza sa teritorială . 
            c) pentru persoanele juridice : -  20 lei/ pubelă/ lună, inclusiv TVA;                                                                                            
                                         -   80 lei /container/ lună , inclusiv TVA                                                                                            
 Utilizatorii  persoane juridice  vor încheia contracte  de furnizare/prestare  a                            
activităţilor de salubrizare  cu operatorul regional , în condiţiile legii. 
 II. Taxa specială  pentru închirierea terenului de sport  situat în curtea Şcolii 
Gimnaziale Tiream  la nivelul sumei de 50 lei/oră   
 Taxele speciale, care s-au propus în  baza art.484 ,din Legea nr.227/2015 Codul fiscal 
, precum şi a prevederilor art.30 alin.(2, 4  -7) din Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice 
locale” Art. 30. - (2).Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obtinute din 
acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea 
serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de 
intretinere si functionare a acestor servicii.   
   (4) Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu perceperea taxelor speciale de 
la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora si publicate pe pagina 
de internet sau in presa.  
   (5) Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile 
de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen, autoritatea 
deliberativa care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor 
primite.  
   (6) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc 
de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  
   (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se incaseaza intr-un 
cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost 
infiintate, iar contul de executie al acestora se aproba de autoritatile deliberative ». 

În baza temeiului legal enunţat mai sus ,prin proiectul de hotărâre iniţiat de dl.primar s-
a propus stabilirea unor taxe speciale ,la niveluri şi la valori acceptabile pentru cetăţeni 
comunei. 
      Cu respect ,           Tiream, la  8 decembrie 2017. 

C O N S I L I E R , 
d-na Danciu Doina – Melania 

Red./The. D.D.M. 
Eex.:  2 

 


