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H O T Ă R Â R E A  Nr. 34/14.07.2022 

privind aprobarea Regulamentului de adoptare/actualizare al taxelor speciale 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

14.07.2022. 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34/22.06.2022 inițiat 

în baza referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 34/22.06.2022, 

însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 34/22.06.2022 și 

de avizul de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 1 din cardrul Consiliului local 

al comunei Tiream; 

           Ţinând cont de prevederile: 

- art.120, alin.1 și art.121 alin.1 alin. 2 din Constituția României, republicată;  

 - art.7 alin. 2, art. 553 (1); (4), art. 557 (2) și art.1138 din Codul Civil al României  

adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completarile 

ulterioare;  

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;  

- art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările  ulterioare;  

- art. 30 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și 

completșrile ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 129 alin. (4), lit. c, și art. 196 alin. 1, din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/12019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

          Art.1. - Se aprobă Regulamentul de adoptare/actualizare al taxelor speciale 

în Comuna Tiream, conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă 

din aceasta. 

mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 
 

 

  Art. 2.  – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei 

Tiream prin Compartimentul de Impozite și taxe locale, Contabilitate și Achiziții 

publice. 

 

Art. 3.  – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

                                                                    

 

 Tiream, la 14.07.2022 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

     Consilier local: Man Niculae    Secretar general UAT Tiream 

              cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie : 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 10; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 1;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0; Nr. total al consilierilor locali care 

au participat la dezbateri 10 şi la vot:  11 
 

 

 

Red.Tehn.C.H. 

Nr. Exemplare : 4/2 pag. 
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Anexa la HCL nr. 34/14.07.2022 

 

 

REGULAMENTUL DE ADOPTARE/ACTUALIZARE AL 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 

modalităţile ce trebuie îndeplinire 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 în domeniul 

impozitelor ți taxelor locale, precum ți a altor venituri ale bugetului local ; 

- administrarea domeniului public ți privat al comunei; 

- încheierea contractelor civile; 

- asigurarea serviciilor publice - apă, canal, iluminat public, gospodărirea 

localităţii, salubrizare, spaţii verzi; 

- cultură, sport, agrement; 

- pieţe, târguri, oboare; 

- urbanism, 

- asistență socială; 

- serviciul voluntar pentru situaţii de urgență; 

- autorizaţii pentru a desfăşura o activitate economică și a altor autorizaţii 

similare; 

- evidența populaţiei și stare civilă; 

- registrul agricol; 

- servicii prestate pentru activitatea de arhivă; 
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- promovarea turistică a comunei Tiream; 

- copiere și comunicare documente din arhiva Primăriei comunei Tiream. 

Domeniile de activitate prevăzute in prezentul Regulament se vor completa în 

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. -(l) În vederea adoptării taxelor speciale este necesar sa se prezinte un studiu 

de calcul/notă de fundamentare privind influența taxei asupra funcţionării serviciului 

public pentru care se instituie taxa. 

(2) Studiul/nota de fundamentare va cuprinde : 

- elementele de delimitare și identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru 

persoanele fizice și juridice interesate; 

- perioada necesară pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru funcţionarea 

serviciului; 

- desemnarea compartimentului care realizează în mod efectiv serviciul public; 

- monitorizarea sumelor obţinute cu titlu de taxe speciale; 

- identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice și 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 provenite din încasarea taxelor speciale 

instituite conform prevederilor prezentului Regulament 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 și funcţionare a acestor servicii. In situaţia în care, într-un an fiscal, 

Consiliul Local nu ia nici o decizie cu privire la cuantumul taxelor speciale, se 

consideră că acestea rămân la nivelul stabilit pentru anul fiscal anterior. 
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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 pagina de internet www.tiream.ro.  

(2) Anunţul va cuprinde următoarele elemente: 

- referatul de aprobare și raportul de specialitate privind necesitatea adoptării 

actului normativ propus; 

- termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în 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, dacă acest lucru se solicită în mod 

expres de către persoanele fizice și juridice, în 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, în 

forma propusă de iniţiator. 
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Cap.V. Aprobarea de către consiliul locai 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 Tiream prin care se propune 

instituirea unei taxe speciale se avizează de către primar. 

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 OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare, și ale 

Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului Local al comunei 

Tiream. 

Art. 21.- Hotărârile prin care se stabilesc taxele speciale se adoptă prin votul 

majorităţii consilierilor în funcţie și vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare şi 

publicare pe pagina de internet www.tiream.ro. 

 

Cap. VI Actualizarea de către consiliul local a taxelor speciale  

 

Art. 22.- Taxele speciale se vor actualiza conform prevederilor prezentului 

Regulament. 

Art. 23.-Actualizarea taxelor speciale se aplică taxelor care au fost deja instituite, se 

face anual, şi poate reprezenta: 

1. ajustarea unei taxe speciale cu coeficientul de inflaţie aplicabil în anul 

fiscal respectiv; 

2. redimensionarea taxei, dacă este cazul, sau modificarea modalităţii de 

percepere a acesteia. 

Art. 24.- În situaţia în care se necesită actualizarea unei taxe speciale pe parcursul 

anului fiscal, sau redimensionarea acesteia, se va respecta procedura de consultare 

şi obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice prevăzute la cap. IV din 

prezentul Regulament.  

Art. 25.- O taxa specială odată instituită rămâne în vigoare până la desfiinţarea 

serviciului public pentru care a fost instituită taxa respectivă. 

Art. 26.- Anularea unei taxe speciale se poate face printr-o hotărâre a consiliului 

local.  

Art. 27.- Decizia de anulare a unei taxe speciale se motivează şi este obligatorie 

indicarea unei alte surse de finanţare. 
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Cap. VII. Taxe speciale 
      

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 Taxe speciale NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

Nr. 

crt. 

Temeiurile juridice, 

inclusiv hotărârile 

Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste 

taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR 

SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU 

INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 

art. 30 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 273 din 29 iunie 

2006 privind finanţele 

publice locale 

Pentru transcrierea certificatelor de 

stare civilă emise de către autorităţile 

străine, în termen de 14  zile 

calendaristice 

113 118 

2.  

art. 30 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 273 din 29 iunie 

2006 privind finanţele 

publice locale 

Pentru emiterea de extrase pentru uz 

oficial, anexa 9, dovezi din actele de 

stare civilă, în termen de 48 de ore 

lucrătoare 

23 24 

3.  

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 273 din 29 iunie 

2006 privind finanţele 

publice locale 

 

Taxa specială pentru eliberarea , de 

către biroul  Impozite și Taxe Locale, 

înainte de expirarea termenului legal, 

a Certificatul de atestare fiscală 

pentru persoane fizice și juridice  

Persoane 

fizice 

lei 

Persoane 

juridice  

lei  

Persoane 

fizice 

lei 

Persoane 

juridice      

lei  

5 10 5 10 

4.  

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 273 din 29 iunie 

2006 privind finanţele 

publice locale 

Taxa specială pentru vizarea , de 

către Biroul Impozite și Taxe Locale, 

a Fișei  de înmatriculare / radiere 

auto, dacă se eliberează în aceeași zi 

cu solicitarea sau în următoarele 3 

zile lucrătoare de la data solicitarii 

Persoane 

fizice 

lei 

Persoane 

juridice  

lei  

Persoane 

fizice 

lei 

Persoane 

juridice   

lei  

10 10 10 10 

 

Cap. VIII. Dispoziţii finale 

Art. 28.- Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale 

în vigoare. 

Art. 29. -Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării de către Consiliul 

Local Tiream.  

mailto:primaria@tiream.ro

