
             ROMANIA                                   
         JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                       

HOTARARE 
privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010 

 
                           Consiliul local al comunei Parva întrunit in şedinţa extraordinara în prezenţa 10 consilieri; 
 Având in vedere: 
  - expunerea de motive nr.2435 din 17.12.2009 intocmita de Primarul comunei Parva domnul Gheorghe 
Stelian,prin care se motiveaza necesitatea aprobarii unor taxe speciale la nivelul comunei Parva; 
  - raportul nr.2434 din 17.12.2009 intocmit de doamnei Singiorzan Catalina -referent III in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva; 

             - Raport/avizul favorabil nr.2463/21.12.2009 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local –Studii, 
Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si 
Urbanism; 
                        - anuntul nr.2234/17.11.2009, procesul verbal de afisare a acestuia nr.2235/17.12.2009 de afisare a proiectului 
privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2009,la sediul Primariei comunei Parva,nr.162 si procesul verbal nr.2448 din 
18.12.2009 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri,pentru aplicarea prevederilor art.4 lit.”b”,art.6,pct 1-4 
din Legea nr.52/ 21.01.2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publică; 
  - prevederile art. art. 5 lit.”a”,art.25,art.26,art,27,art.30 si celelalte din Legea 273/2006   privind finanţele 
publice locale,cu modificari si completari ulterioare; 

- prevederile art. 282  din Legea 571/2003 – Codul Fiscal  cu aprobările si modificările ulterioare; 
- prevederile art. 3 din OUG nr. 47/2005, privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale; 
                 In temeiul prevederilor art.9,,art.36(2),lit.”b”,”d”,alin.4 lit.”c”,alin.6 lit.”a”pct.9,art.45(1),(2) lit.”c” si art.115 alin.(1) 
lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala-republicata cu modificari si completari: 

HOTARASTE: 
 

Art. 1.  Se stabilesc taxe speciale pentru activităţile desfăşurate de către aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Parva, precum si pentru folosirea unor  bunuri proprietatea comunei Parva, conform Anexei nr.1 care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Taxele se vor plăti de către beneficiari, înainte de prestarea serviciilor sau folosirea bunurilor şi se vor constitui 
şi utiliza ca venituri în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 3. Urmărirea şi evidenţa serviciilor şi bunurilor folosite pentru care se percep taxe speciale se va face prin casieria 
primăriei, astfel pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza domnul Rus George casier II si d-nul Rus 
Adrian-Viorel din cadrul compartimentului financiar contabil. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile în care se pot institui şi percepe taxele speciale stabilite de către 
Consiliul local Parva potrivit  Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi.”pentru” din 10 consilieri in functie,d-nul Ordace Simion 
se „abtine”. 

Art.6. Prezenta  hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Parva, Monitorul 
Oficial al judetului Bistrita-Nasaud,si pe seitul Primariei comunei Parva. 

Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2010, dată de la care îşi încetează aplicabilitatea  
Hotărârea Consiliului locale Parva,nr.33/31.10.2008 care reglementează taxele speciale pentru anul 2009. 

 Art.8.  Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul comunei cu:        
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 
- Consilierii locali 
- Contabilul Primăriei comunei Parva. 
- Monitorul Oficial al judetului Bistrita-Nasaud 
- Site-www.primariaparva.ro 
-  

 PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA, 
                    ORDACE SIMION               SECRETAR, 
               CALUS IOAN  
 
NR.28                                               
DIN 21.12..2009.                               
 
 
 



 
 

ANEXA  NR. 1  
la Hotărârea Consiliului local nr. 28  din  21.12.2009. 

 
TAXE SPECIALE 

pentru activităţile desfăşurate de către aparatul de specialitate al Primarului,activitatea de salubrizare precum si pentru folosirea 
unor  bunuri proprietatea comunei Parva. 

Nr. 
Crt. 

Denumirea serviciului / activităţii Taxa percepută 

1.  Oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare 
sau după orele de program 

30  lei  / act oficiat 

2.  Eliberarea notei de constatare pentru 
înscrierea imobilelor în evidenţele funciare 

           15 lei  / notă 

3.  Multiplicarea la copiator a unor documente 
existente în arhiva primăriei  precum si a  

altor documente sau formulare 

1 leu  / foaie / format A4 
       2 lei/foaie/formular A3 

4.  Organizarea  de nunti,mese festive  si  
 alte manifestări de familie ,în sala mare a 

Căminului cultural cu sălile şi toate 
utilităţile aferente 

200 lei / eveniment organizat 
sambata si duminica + 300 lei 

garanţie* 
50 lei pentru celelalte zile din 

saptamana 
5.  Organizarea  de manifestari artistice discoteci  

şi baluri  în sala mare a Căminului  cultural 
2 lei/mp / zi / manifestare + 300 

lei garanţie* 
6.   Utilizarea  temporara a locurilor publice si 

private a comunei  se  stabilesc dupa cum 
urmeaza: 

a.-pentru stationarea ocazionala a 
unui vehicul  

 
 
 

1 leu /ora sau fractiune din aceasta 
si se va plati anticipat. 

b-pentru parcarea curenta a unui 
vehicul  

 

2 lei/zi si  se plateste lunar,pana 
cel tarziu la data de 25 pentru luna 

urmatoare. 
c.depozitarea de materiale pe 

domeniul public si privat al comunei. 
2 lei /mp/zi care  se va achita la 
data obtineri autorizatiei de la 

Primarie a carei eliberare se va 
face pe baza de cerere 

d-circulatia cu material lemnos pe  
  drumul comunal Magazin Centru-Pod Valea  
  Vinului si drumul forestier Pod Valea Vinului,  
Pod Izvorul Fagetului. 

 
3 lei/mc masa lemnoasa licitata de  

           agentii economici. 

7. Intretinerea zonelor supuse salubrizarii 5 lei/familie/luna iar pentru 
agenti economici se stabileste 

taxa de 10 lei/agent 
economic/luna** 

8. Cheltuieli energie electrica si hartie pentru 
P.A.P.I.-Proiect ,,Economia Bazata pe 

Cunoastere’’ 

2 lei/ora/persoana. 
(sunt scutiti de taxa tinerii pana 

la 16 ani si studentii) 
Notă: * garanţia se va restitui organizatorului la terminarea manifestării în funcţie de starea inventarului. 

   ** taxele prevazute la punctul 7 se platesc de catre persoanele de la nr.1-288;386-387; de la Manastirea Sfintii 
Apostoli Petru si Pavel pana la nr.1 (toate gospodariile de pe langa raul Rebra) si agentii economici din aceasta zona 

 
 
 
 
 
 



 ANEXA  NR. 2  
la Hotărârea Consiliului local nr. 28 din 21.12.2009 

 
REGULAMENT 

 
 privind condiţiile în care se pot institui taxele speciale 

stabilite de către Consiliul local Parva 
 

 În conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din, Legea 273/2006   privind finanţele publice locale, pentru 
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice Consiliul local Parva a stabilit  taxe 
speciale. 
  Potrivit prevederilor art. 30 alin(3) din , Legea 273/2006   privind finanţele publice locale consiliile locale aprobă 
Regulamentul privind condiţiile în care se pot institui taxele speciale, care au fost stabilite după cum urmează: 
               A. UTILIZAREA TAXELOR PREVAZUTE IN ANEXA 1 
 
              1.  taxe pentru  serviciile desfăşurare de către aparatul de specialitate al Primarului; 
              2. taxe  pentru folosirea si organizarea în sălile Căminului cultural  a unor manifestări sau activităţi. 
  3. taxe pentru utilizarea temporara a terenurilor din domeniul public si privat al comunei. 
  4. taxa pentru intretinerea zonelor supuse salubrizarii. 
  5. taxa pentru consumul de energie electrica la P.A.P.I. 
              Taxele prevăzute la pct. A se percep de către fiecare compartiment de specialitate din subordinea consiliului local    care 
prestează  serviciile pentru care au fost instituite aceste taxe. 
               Taxele prevăzute la punctul  1 , se vor utiliza pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de  întreţinerea aparaturii si 
recuperarea costurilor achiziţionării de materiale necesare  prestării serviciilor, precum si pentru dotarea cu aparatură si materiale 
în vederea unei bune funcţionalităţi a  serviciilor.   
               Taxele prevăzute la punctul 2 , se vor  utiliza pentru recuperarea  cheltuielilor ocazionate  de manifestări sau activităţi 
organizate în sălile din incinta căminului cultural, gaz butan, energie electrică, apă , energie termică, precum şi pentru întreţinerea  
utilităţilor si aparaturii aferente , precum şi pentru dotarea cu aparatură , materiale şi utilităţi  în vederea bunei desfăşurări a 
manifestărilor sau activităţilor. 
   Taxele prevazute la punctul 3, se vor utiliza pentru recuperarea cheltuielilor de intretinere si amenajarea acelor 
suprafete din domeniul public si privat in vederea mentinerii curateniei in comuna si intretinerea drumurilor. 
    Taxele prevazute la punctul 4,se vor utiliza pentru intretinerea si igenizarea zonelor supuse salubrizarii, procurarea de 
pubele,tomberoane,inscriptionarea de tablite avertizoare in acest domeniu,echipamente si unelte”. 
   Taxele prevazute la punctul 5 este pentru plata energiei electrice de la sediul P.A.P.I.-Proiect „Economia Bazata pe 
Cunoastere”.  
 
                B.   DISPOZITII COMUNE 
 
             1. Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială , se încasează în conturi distincte, deschise în afara bugetului 
local, fiind utilizate numai în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă  distinct de 
consiliul local. 

      2.Încasarea acestor taxe se face prin casieria  Primăriei comunei Parva ,iar urmărirea şi evidenţa serviciilor, activităţilor 
pentru care se percep taxe speciale se va face de către Compartimentul financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei  Parva. 

 3.Taxa pentru drumul forestier se incaseaza de la agentii economici care liciteaza masa lemnoasa in bazinul Rebra, la 
casieria Primariei comunei Parva,facundu-se permanenta la bariera silvica, (se va face adresa la toate primariile care detin masa 
lemnoasa in bazinul Rebra-Primaria Telciu,Primaria Runcu Salvei,Primaria Rebra,Primaria Rebrisoara,Primaria Nimigea). 
 
 
 


