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la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 46 din 29.12.2015 
 

 
R E G U L A M E N T U L 

de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale 
 

I . SCOPUL ADOPTARII PREZENTULUI REGULAMENT 
 

Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar. privind etapele si modalitatile ce trebuie indeplinire in 
procedura de instituire si percepere a taxelor speciale. 

 
II. DOMENIILE DE ACTIVITATE IN CARE SE ADOPTA TAXE SPECIALE 

Art.2.  Domeniile de activitate in care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt : 
- domeniul fiscal : pentru toate serviciile prestate contribuabililor in domeniul impozitelor si taxelor 

locale,precum si a altor venituri ale bugetului local ; 
- administrarea domeniului public si privat al comunei ; 
- asigurarea serviciilor publice – apa, canal ,iluminat public, gospodarirea localitatii, salubrizare,spatii 

verzi ; 
- cultura,sport ,agrement ; 
- urbanism, 
- asistenta sociala ; 
- serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ; 
- autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ; 
- cadastru, agricultura, pasunat; 
- evidenta populatiei si stare civila; 
- copiere si comunicare documente din arhiva Primariei. 

Domeniile de activitate prevazute în prezentul titlu se vor completa în functie de necesitatile comunitatii, in 
conformitate cu prevederile legale. 

 
III.CONDITII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE 

Art. 3.  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.4. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza  de serviciile oferite 
de institutia publica/serviciul public de interes local. 

Art.5. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile  prezentului Regulament, se fac venit la bugetul 
local al comunei Parva. 

Art.6. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral 
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea 
cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. 

Art. 7.  Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin care au fost aprobate vor fi 
aduse la cunostinta publica. 

Art.8. Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator cu 
aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar. 

Art.9. Modul de indeplinire, stabilire, încasare, declarare, destinatia taxelor speciale,contraventiile si sanctiunile în 
domeniu se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local, odata cu instituirea taxelor speciale. 

Art.10. Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale. 
 
 
 
 
 
 



 
IV.MODALITATI  DE  CONSULTARE  ȘI OBTINERE A ACORDULUI PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE- 

BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE 

Art. 11. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, 
avizare si adoptare de catre Consiliul Local comunal, prin publicarea unui anunt referitor la aceasta actiune si afisarea la 
sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului. 

Art. 12. Termenul limita de primire a propunerilor ,sugestiilor,opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunostinta 
publica a anuntului referitor la elaborarea proiectului de hotarare. 

Art.13. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ,prin care se propune instituirea 
de taxe speciale, daca acest lucru se solicita in mod expres de catre persoanele fizice si juridice,in termen de cel mult 10 
zile de la data solicitarii acestui lucru. 

Art. 14. Daca nu se primesc opinii, sugestii,propuneri la proiectele de hotarare prin care se instituie taxe speciale 
,acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local comunal,in forma propusa de initiator. 

 
V. APROBAREA  ȘI STABLIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL  A  TAXE SPECIALE 

 
Art. 15.  Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii Consiliului local comunal 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare  si ale Regulamentului 
de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Parva. 

Art. 16. Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii consilierilor in functie si vor 
fi aduse la cunostinta publica. 

 
VI. DISPOZITII FINALE 

 
Art. 17. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


