ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Şintereag, în anul 2013

Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012. în prezenţa a 13 consilieri,

Având în vedere:

- procesul – verbal nr.2988 din 14.09.2012 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/2978 din 13.09.2012 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele
fizice şi juridice din comuna Şintereag, în anul 2013 ,la sediul Primăriei comunei
Şintereag din localitatea Şintereag, nr.40, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa –
Năsăud;
- procesul – verbal nr.3567 din 15.10.2012 de dezafişare a proiectului de hotărâre nr.
I.6/2978 din 13.09.2012 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele
fizice şi juridice din comuna Şintereag, în anul 2013;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.I.6/2979 din 13.09.2012;
- raportul nr.I.6/3212 din 04.10.2012 al compartimentului contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de doamna
Bălan Mihaela– inspector cu privire la stabilirea taxelor speciale datorate de
persoanele fizice şi juridice din comuna Şintereag, în anul 2032;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Şintereag pentru
buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului public şi privat,
înregistrat cu nr.I.9/151 din 29.10.2012;

- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Şintereag
pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor
omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură
înregistrat cu nr.I.9/152 din 29.10.2012;
- raportul favorabil / nefavorabil al comisiei de specialitate nr.3a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu nr.I.9/153 din
29.10.2012;

În conformitate cu:

- prevederile art.20 alin.(1) lit. ,,b”, art.30 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu mdificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.92/2003, republicată,
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comuneiȘintereag nr.28 din
31.07.2007 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de
înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei
Șintereag nr.1 din
30.01.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și
funcționare a Serviciului public de salubrizare a comunei Șintereag, a
Regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare, precum și a documentației aferente delegării de gestiune a
serviciului public de salubrizare al comunei Șintereag;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei
Șintereag nr.2 din
30.01.2008 privind înființarea Serviciului public de pază a obiectivelor,
bunurilor, valorilorși protecția persoanelor în comuna Șintereag,
precum și aprobarea Regulamentului de organiz are și funcționare al
acestuia;

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comuneiȘintereag nr.19 din
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de autorizare
și
desfășurare a activităților comerciale pe raza comunei Șintereag, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. ,,b” şi alin.(4) lit. ,,c”, art.44, art.45
alin.(2) lit. ,,c”şi alin.(6) şi art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din
Legea nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se stabilesc pentru anul 2013 taxe speciale pentru activitățile desfășurate de
către aparatul de specialitate al primarului comuneiȘintereaf, precum și pentru fol osirea
unor bunuri proprietatea comunei
Șintereag, 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 și se vor constitui și utiliza ca venituri în condițiile prevăzute de lege.
ART.3 Urmărirea și evidența serviciilor și bunurilor folosite pentru care se percep
taxe speciale se va face prin casieria Primăriei comunei Șintereag.
ART.4 Se aprobă Regulamentul privind condițiile în care se pot institui și percepe
taxe speciale stabilite de către Consiliul local al comuneiȘintereag, potrivit anexei nr.2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013.
ART.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

ART.7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag , prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.
ART.8 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – Gabriela –
secretar al comunei Şintereag, cu:
-

Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOGOLIN IOAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEȘ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 30.10.2012.
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Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri locali prezen
ți
la ședință.

