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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 37 din 22 10 2012  
 

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate şi 
condiţiile în care se pot institui taxele speciale  

 

 
În temeiul dispoziţiilor din: 

a) art. 282 şi următoarele din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) art. 30 al Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

c) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
d) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
e) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
f) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) Hotărârea Guvernului nr.  348/2004 privind exercitarea comerţului cu 

produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată 
prin Hotărârea Guvernului nr.  1334/2004 privind modificarea şi 
completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi 
disciplinei în pieţele alimentare; 

h) Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicată; 

i) Hotărârea Guvernului nr.  333/2003 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

j) Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală; 
k) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 
l) Hotărârea de Consiliu Local nr. 17/2004 modificată prin Hotărârea de 

Consiliu Local nr. 28/2006 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Primăriei comunei Dudeştii Noi. 
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. 3080/2012, calitate acordată de 
prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. 
(6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 3081/2012;   

c) raportul Comisiei de specialitate ECOF a Consiliului local; 
 

 
 analizând prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

                  Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate 
şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale conform Anexei, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre.- 

 
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei 
Dudeştii Noi, Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişarea la avizierul Primăriei Comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
              

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
G H E O R G H E  C H I R V Ă S I T U  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului1+4)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 
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ANEXA 

la Hotărârea Consiliului Local nr. _____/ 22 octombrie 2012 

 

REGULAMENT 
privind stabilirea domeniilor de activitate şi  

condiţiile în care se pot institui taxele speciale 
 

I. Scopul adoptării prezentului regulament 
 
Art. 1.- Prezentul Regulament stabileşte cadrul general în care Consiliul Local al 

Comunei Dudeştii Noi poate adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii 
publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. 

Taxele speciale se instituie prin hotărâre de consiliu local distincte, caz în care 
acestea constituie şi modalitatea administrării acestora, sau prin hotărâri de consiliul 
local prin care se adoptă anual impozitele şi taxele locale.- 

 
II. Sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale 

 
Art. 2.- Domeniile de activitate în care Consiliul local poate institui taxe speciale: 

a) înfiinţarea, furnizarea şi desfăşurarea unor servicii publice; 
b) administrarea domeniul public şi privat al comunei Dudeştii Noi; 
c) desfăşurarea, finanţarea unor activităţi de interes sau de utilitate publică; 
d) urbanism; 
e) autorizaţii pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii 
similare; 
f) cadastru şi agricultură; 
g) copiere şi comunicare de documente din arhiva comunei Dudeştii Noi; 
h) utilizarea bunurilor sau a infrastructurii locale aflate în proprietatea comunei 
Dudeştii Noi; 
i) eliberarea unor acte într-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege.- 

 
III. Condiţii de instituire a taxelor speciale 

 
Art. 3.- Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice şi 

juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 
speciale respective.- 

Art. 4.- Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament se vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local.- 

Art. 5.- Contul de execuţie al taxelor speciale instituite conform prevederilor 
prezentului Regulament, va fi aprobat de către Consiliul Local al Comunei Dudeştii 
Noi.- 

Art. 6.- (1) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute 
din acestea se utilizează integral pentru destinaţia pentru care au fost instituite. 

(2) Actul normativ prin care se face instituirea unei taxe speciale trebuie să 
specifice următoarele: 

a) aria de aplicabilitate a taxei speciale, respectiv persoanele, acţiunile sau 
documentele vizate; 

b) scopul sau motivul impunerii taxei speciale; 
c) descrierea cheltuielilor ce pot fi efectuate din sumele colectate; 
d) informaţii despre modul de impunere şi/sau plată. 
Art. 7.- Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului 

Local prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoştinţă publică.- 
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Art. 8.- Condiţiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru 
instituirea taxelor speciale.- 

 
IV. Modalităţi de consultare şi obţinere a acordului persoanelor fizice şi 

juridice – beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe 
speciale 
 

Art. 9.- Instituţia publică ce doreşte instituirea unei taxe speciale va întocmi un 
anunţ cu privire la elaborarea proiectului de act normativ şi va asigura publicitatea 
acestuia după cum urmează: 

a) prin afişare la sediul propriu, într-un spaţiu special amenajat accesibil 
publicului; 

b) prin comunicarea către mass-media locală; 
c) prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Dudeştii Noi, respectiv 

www.pcdn.ro; 
d) prin transmiterea actelor normative către reprezentanţii persoanelor fizice şi 

juridice cărora li se adresează taxele; 
e) prin transmiterea proiectelor de acte normative către toate persoanele ce au 

solicitat informaţii în acest sens.- 
Art. 10.- Anunţul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la 

cunoştinţa publică cu cel puţin 30 de zile înaintea supunerii spre analiză, avizare şi 
adoptare de către consiliul local şi va cuprinde următoarele elemente: 

a) raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 
b) termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în scris 

propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus 
dezbaterii.- 

Art. 11.- Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile 
de la aducerea la cunoştinţa publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de 
hotărâre.- 

Art. 12.- 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 şi juridice, în termen de cel mult 10 
zile de la data solicitării acestui lucru.- 

Art. 13.- Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri 
prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local 
al Comunei Dudeştii Noi în forma propusă de iniţiator.- 

V. Aprobarea de către Consiliul Local a hotărârilor prin care se instituie 
taxe speciale 
 

Art. 14.- Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus 
dezbaterii Consiliului Local al Comunei Dudeştii Noi cu respectarea întregii proceduri 
prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia.- 

Art. 15.- Hotărârile prin care se instituie taxe speciale se adoptă prin votul 
majorităţii consilierilor în funcţie şi vor fi aduse la cunoştinţa publică.- 

Art. 16.- Împotriva acestor hotărâri, persoanele interesate pot face contestaţie în 
termen de 15 zile de la aducerea lor la cunoştinţa publică. După expirarea acestui 
termen, Consiliul Local al Comunei Dudeştii Noi se va întruni cât mai curând posibil şi 
va delibera asupra contestaţiilor primite.- 

 
VI. Dispoziţii finale 
 
Art. 17.- Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile 

legale în vigoare. 

http://www.pcdn.ro/

