ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 15.10.2018, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.147/2018.
Şedinţa este prezidată de doamna consilier local Maria CIRJA, sunt
prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri, dl.Sârca, dl.Preșea, dl.Goșa,
absenți.
Doamna presedinte da citire dispozitiei primarului nr.147/2018, se aproba
ordinea de zi cu 10 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr. 91 privind rectificarea nr.5 a bugetului local al
comunei Dudestii Noi pe anul 2018.
Dl. primar prezinta phcl.
Intra dl.Sârca.
Doamna Condeescu :1intreaba daca exista un referat al administratorului
de la camin pentru suma de 1500 lei, dl primar răspunde că probabil că există.
Aduce la cunoștință că este necesară pentru diferite evenimente din comuna,
repararea sau înlocuirea vitrinei frigorifice, aceasta fiind defectă.2.Propune
sa fie achizitionat un set de vesela noua și să se țină cont de hotararea de
consiliu aprobata din anul 2016 care trebuie pusă în aplicare privind
achiziționarea de fețe de masă și huse scaune la cămin.,3. ce reprezinta
suma la capitolul consultanta, expertiză.
Dl.Porojan intreaba cât reprezintă suma pentru iluminat public și cât
pentru montare iluminat festiv, dl.primar invita pe doamna contabila doamna
Rusu, care răspunde că suma de 115.000 este capitolul iluminat public, iar
105.000 lei este suma necesară pentru montaj iluminat festiv.
Dl.primar informează că suma de 10.000 lei reprezinta contravaloarea
studiului de oportunitate pentru concesionarea serviciului public de iluminat
pentru o perioada de 3-5 ani.
Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abtinere,
doamna Condeescu.
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Se trece la PHCL nr.92 privind modificarea si completarea unor acte
normative privind impozitele si taxele locale.
Domnul primar prezinta phcl și amendamente notate cu roșu
42. Taxa specială pentru branșarea/racordarea de urgență la sistemul public de
alimentare cu apă și canalizare menajeră
Art. 1008. - (1) Taxa specială pentru branșarea/racordarea de urgență la sistemul
public de alimentare cu apă și canalizare menajeră se instituie pentru
branșarea/racordarea unei construcții sau a unui șantier la sistemul de alimentare cu apă și
canalizare menajeră.
(2) Impunerea se face în baza:
a) cererii aprobate din partea proprietarului sau a concesionarului terenului/
construcției, aprobată de către primarul comunei;
b) devizului de lucrări realizat de către operatorul sistemului public de alimentare cu
apă și canalizare menajeră.
(3) Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
a) copie după actul de indentitate al deținătorului imobilului;
b) copie după actul de proprietate/închiriere/concesionare, după caz;
c) copie după extrasul de carte funciară al imobilului; extrasul nu trebuie să fie mai
vechi de 30 de zile;
d) dovada plății taxelor speciale pentru eliberarea de avize, acorduri, respectiv pentru
branșarea/racordarea de urgență la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare
menajeră.
Art. 1009. - (1) Taxa specială pentru eliberarea autorizației de transport pentru
depășirea limitelor maxime admise se impune pentru eliberarea autorizației de transport în
cazul folosirii străzilor/drumurilor publice din patrimoniul comunei Dudeștii Noi pentru
transport cu mijloace de transport care, împreună cu încărcătura, depășesc greutatea
maximă admisă conform semnalizării rutiere.
(2) Impunerea se face în baza cererii din partea solicitantului, aprobate de către
primarul comunei, care conține în mod obligatoriu următoarele:
a) copie după actul de identitate/codului de înregistrare fiscală al solicitantului;
b) copii după certificatele de înmatriculare ale mijloacelor de transport;
c) numărul de curse pentru fiecare mijloc de transport în parte;
d) masa fiecărui mijloc de transport împreună cu încărcătura.
unde Tat reprezintă cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1), m reprezintă masa
mijlocului de transport împreună cu încărcătura, nc reprezintă numărul de curse iar cm
reprezintă coeficientul de multiplicare.
Coeficientul de multiplicare este:
a) 2, în cazul depășirii cu până la 5
(7) Primarul comunei poate acorda scutiri de la plata taxei speciale descrisă la alin.
(1) pentru transporturi ocazionale realizate în folosul persoanelor fizice sau juridice
care își au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru .
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D.Porojan propune să fie majorată taxa specială pentru folosirea terenulu ide
minifotbal la 2000 lei/an pentru abonament 2 in limita a 4 ore pe lună, în funcție de
disponibilitatea terenului, doar pentru locuitorii comunei Dudeștii Noi, Facilitatea de
abonament nu se aplică cumulat cu alte facilități stabilite prin prezenta hotărâre.
Dl.Capsali propune să fie completat art.110, alin.6, respectiv și de către organele
de poliție pentru contravențiile prevăzute la alin.2, lit.c
3. Articolul 110 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 110. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea
disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de
condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin.
(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin.
(9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin.
(11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) din Codul fiscal;
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art.
471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478
alin. (5) și art. 483 alin. (2) din Codul fiscal;
c) circularea fără autorizația de transport descrisă la art. 1009 pe străzile/drumurile
publice din comuna Dudeștii Noi a mijloacelor de transport care, împreună cu
încărcătura, depășesc greutatea maximă admisă conform semnalizării rutiere.
(3) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se sancționează cu amendă, după cum
urmează:
a) lit. a) de la 70 lei la 300 lei;
b) lit. b) de la 300 lei la 750 lei;
c) lit. c) de la 500 la 1.500 de lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența
și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari
șisau persoane împuternicite de către acesta, respectiv și de către organele de poliție
pentru contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. c).
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a
consiliului local conform procedurii stabilite la art. 491 din Codul fiscal.
(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. II. -- Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2017 privind impozitele și taxele locale
pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Alineatul (4) al articolului 78 se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(4) În conformitate cu art. 8 alin. (10), art. 126, alin. (6) și a art. 216, alin. (6) din
Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna
Dudeștii Noi, gospodăriile care nu sunt contorizate sau al căror contor nu
funcționează sau este ilizibil sunt taxate în regim paușal după următoarea grilă de
consum:
a) adulți cu baie – 160 m3/an;
b) minori cu baie – 115 m3/an;
c) adulți fără baie – 100 m3/an;
d) minori fără baie – 70 m3/an;
e) adulți stradal – 45 m3/an;
f) minori stradal – 35 m3/an.”
2. După articolul 101 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2017 privind impozitele și
taxele locale pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, se introduc
două noi articole 101 indice 1 și 101 indice 2 care vor avea următorul cuprins:
„30. Taxa specială pentru branșarea/racordarea la sistemul public de alimentare cu
apă și canalizare menajeră
Art. 101 indice 1. - (1) Taxa specială pentru branșarea/racordarea de urgență la
sistemul public de alimentare cu apă și canalizare menajeră se instituie pentru
branșarea/racordarea unei construcții sau a unui șantier la sistemul de alimentare cu
apă și canalizare menajeră.
(2) Impunerea se face în baza:
a) cererii din partea proprietarului sau a concesionarului terenului/ construcției,
aprobată de către primarul comunei;
b) devizului de lucrări realizat de către operatorul sistemului public de alimentare cu
apă și canalizare menajeră.
(3) Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
a) copie după actul de indentitate al deținătorului imobilului;
b) copie după actul de proprietate/închiriere/concesionare, după caz;
c) copie după extrasul de carte funciară al imobilului; extrasul nu trebuie să fie mai
vechi de 30 de zile;
d) dovada plății taxelor speciale pentru eliberarea de avize, acorduri, respectiv pentru
branșarea/racordarea de urgență la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare
menajeră.
(4)Cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1) este egal cu suma totală din devizul
de lucrări realizat de către operatorul sistemului public de alimentare cu apă și
canalizare menajeră.
(5) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face:
a) la casieria Primăriei;
b) la casieria operatorului sistemului public de alimentare cu apă și canalizare
menajeră;
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale;
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale.
(6) Taxa specială descrisă la alin. (1) se aplică și în cazul rebranșării/reracordării la
sistemul public de alimentare cu apă și canalizare menajeră.
(7) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru
finanțarea lucrărilor de realizare a branșamentelor/racordurilor la sistemul public de
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alimentare cu apă și canalizare menajeră. (1) Taxa specială pentru
branșarea/racordarea la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare menajeră
se instituie pentru branșarea/racordarea unei construcții sau a unui șantier la sistemul
de alimentare cu apă și canalizare menajeră.
(2) Impunerea se face în baza:
a) cererii aprobate din partea proprietarului sau a concesionarului terenului/
construcției;
b) devizului de lucrări realizat de către operatorul sistemului public de alimentare cu
apă și canalizare menajeră.
(3) Cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1) este egal cu suma totală din devizul
de lucrări realizat de către operatorul sistemului public de alimentare cu apă și
canalizare menajeră.
(4) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face:
a) la casieria Primăriei;
b) la casieria operatorului sistemului public de alimentare cu apă și canalizare
menajeră;
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale;
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale.
(5) Taxa specială descrisă la alin. (1) se aplică și în cazul rebranșării/reracordării la
sistemul public de alimentare cu apă și canalizare menajeră.
(6) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru
finanțarea lucrărilor de realizare a branșamentelor/racordurilor la sistemul public de
alimentare cu apă și canalizare menajeră.
31. Taxa specială pentru eliberarea autorizației de transport pentru depășirea limitelor
maxime admise
Art. 101 indice 2. - (1) Taxa specială pentru eliberarea autorizației de transport pentru
depășirea limitelor maxime admise se impune pentru eliberarea autorizației de
transport în cazul folosirii străzilor/drumurilor publice din patrimoniul comunei Dudeștii
Noi pentru transport cu mijloace de transport care, împreună cu încărcătura,
depășesc greutatea maximă admisă conform semnalizării rutiere.
(2) Impunerea se face în baza cererii din partea solicitantului, aprobate de către
primarul comunei, care conține în mod obligatoriu următoarele:
a) copie după actul de identitate/codului de înregistrare fiscală al solicitantului;
b) copii după certificatele de înmatriculare ale mijloacelor de transport;
c) numărul de curse pentru fiecare mijloc de transport în parte;
d) masa fiecărui mijloc de transport împreună cu încărcătura.
(3) Cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1) se calculează, pentru fiecare mijloc
de transport în parte, ca fiind produsul dintre numărul de curse, masa mijlocului de
transport împreună cu încărcătura și coeficientul de multiplicare, respectiv după
formula:
Tat = nc × m × cm,
unde Tat reprezintă cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1), m reprezintă masa
mijlocului de transport împreună cu încărcătura, nc reprezintă numărul de curse iar
cm reprezintă coeficientul de multiplicare.
(4) Coeficientul de multiplicare este:
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a) 2, în cazul depășirii cu până la 5 tone a limitei maxime admise pentru mijlocul de
transport împreună cu încărcătura;
b) 5, în cazul depășirii cu mai mult de 5 tone, dar mai puțin de 10 tone, a limitei
maxime admise pentru mijlocul de transport împreună cu încărcătura;
c) 10, în cazul depășirii cu mai mult de 10 tone a limitei maxime admise pentru
mijlocul de transport împreună cu încărcătura.
(5) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face:
a) la casieria Primăriei;
b)
prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale;
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale.
(6) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru
finanțarea următoarelor cheltuieli pentru străzile/drumurile publice din patrimoniul
comunei Dudeștii Noi:
a) lucrări de reparații;
b) lucrări de investiții;
c) marcaje rutiere;
d) indicatoare rutiere.
(7) Primarul comunei poate acorda scutiri de la plata taxei speciale descrisă la alin.
(1) pentru transporturi ocazionale realizate în folosul persoanelor fizice sau juridice
care își au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru în comuna Dudeștii Noi.
(8) Autorizația de transport pentru depășirea limitelor maxime admise se eliberează în
baza cererii care trebuie să respecte condițiile de la alin. (2).(1) Taxa specială pentru
eliberarea autorizației de transport pentru depășirea limitelor maxime admise se
impune pentru eliberarea autorizației de transport în cazul folosirii străzilor/drumurilor
publice din patrimoniul comunei Dudeștii Noi pentru transport cu mijloace de transport
care, împreună cu încărcătura, depășesc greutatea admisă.
(2) Impunerea se face în baza cererii din partea solicitantului, aprobate de către
primarul comunei, care conține în mod obligatoriu următoarele:
a) numerele de înmatriculate ale mijloacelor de transport;
b) numărul de curse pentru fiecare mijloc de transport în parte;
c) masa fiecărui mijloc de transport împreună cu încărcătura.
(3) Cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1) se calculează, pentru fiecare mijloc
de transport în parte, ca fiind produsul dintre numărul de curse, masa mijlocului de
transport împreună cu încărcătura și coeficientul de multiplicare, respectiv după
formula:
Tat = nc × m × cm,
unde Tat reprezintă cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1), nc reprezintă
numărul de curse iar cm reprezintă coeficientul de multiplicare.
(4) Coeficientul de multiplicare este:
a) 2, în cazul depășirii cu 5 tone a limitei maxime admise pentru mijlocul de transport
împreună cu încărcătura;
b) 5, în cazul depășirii cu mai mult de 5 tone, dar mai puțin de 10 tone, a limitei
maxime admise pentru mijlocul de transport împreună cu încărcătura;
c) 10, în cazul depășirii cu mai mult de 10 tone a limitei maxime admise pentru
mijlocul de transport împreună cu încărcătura.
(5) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face:
a) la casieria Primăriei;
b)
prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale;
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d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale.
(6) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru
finanțarea următoarelor cheltuieli pentru străzile/drumurile publice din patrimoniul
comunei Dudeștii Noi:
a) lucrări de reparații;
b) lucrări de investiții;
c) marcaje rutiere;
d) indicatoare rutiere.
(7) Primarul comunei poate acorda scutiri de la plata taxei speciale descrisă la alin.
(1) pentru transporturi ocazionale realizate în folosul persoanelor fizice sau juridice cu
domiciliul/sediul/punctul de lucru în comuna Dudeștii Noi.
(8) Autorizația de transport pentru depășirea limitelor maxime admise se eliberează în
baza cererii care trebuie să respecte condițiile de la alin. (2).”
Art. III. - Alineatul (4) al articolului 78 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2017
privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(4) În conformitate cu art. 8 alin. (10), art. 126, alin. (6) și a art. 216, alin. (6) din
Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna
Dudeștii Noi, gospodăriile care nu sunt contorizate sau al căror contor nu
funcționează sau este ilizibil sunt taxate în regim paușal după următoarea grilă de
consum:
a) adulți cu baie – 160 m3/an;
b) minori cu baie – 115 m3/an;
c) adulți fără baie – 100 m3/an;
d) minori fără baie – 70 m3/an;
e) adulți stradal – 45 m3/an;
f) minori stradal – 35 m3/an.”

Se supune la vot phcl in forma amendata, se aproba cu 10 voturi pentru.
La Diverse, doamna Condeescu întreabă care este situația cu
canalizarea pe strada Nuferilor, dl.primar răspunde că se va face
subraversare cu strada Albastră.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Maria CIRJA
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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