Anexa nr. 1

REGULAMENT
privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se instituie
taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice locale
create în interesul persoanelor fizice şi juridice
În sensul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare şi a prezentei hotărâri, taxele speciale sunt instituite de
Consiliul Local pentru funcţionarea unor servicii publice create în interesul
persoanelor fizice şi juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au
instituit taxele speciale.
Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile
existente la nivelul Consiliului Local, motivate şi justificate pe baza documentelor
privind cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi dotare a serviciilor publice
respective.
Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local
înfiinţate sau serviciile obligate, potrivit legii, să efectueze aceste prestaţii care
intră în sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin regulamentul de organizare şi
funcţionare aprobat de autoritatea debilerativă.
Taxele speciale se instituie de către Consiliul Local în următoarele condiţii:
• taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile oferite;
• cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a Consiliului
Local;
• veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au
instituit taxele speciale;
• cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente
de întreţinere şi funcţionare a serviciilor;
• taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială ale bugetului local,
se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind
utilizate în scopurile pentru care au fost instituite, iar contul de execuţie al
acestora se aprobă de autorităţile deliberative;

• sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în
anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;
• modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale,
contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a
Consiliului Local, odată cu instituirea taxelor speciale;
• pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor
percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale
în vigoare.
Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxe speciale sunt:
I. Direcţia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala pentru
taxele:
1.Taxa speciala pentru ocuparea locurilor de aşteptare a clienţilor
2. Taxa speciala pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi sau în
regim de închiriere
3.Taxa speciala pentru vizarea autorizaţiei de transport în regim de taxi sau în
regim de închiriere.
4.Taxa speciala pentru eliberarea sau prelungirea autorizaţiei taxi sau orice altă
copie conform.
5.Taxa speciala pentru modificarile aduse în autorizația de transport: denumirea
transportatorului autorizat,sediul social sau persoana desemnata
6. Taxa speciala aferenta schimbarii mașinii sau numărului de inmatriculare.
7. Taxa speciala aferenta eliberarii cazierului de conduita profesionala .
8. Taxa speciala pentru eliberare licenta de traseu pentru servicii de transport
public local de persoane prin curse regulate in municipiul Husi.
9Taxa speciala speciala de ecarisaj
10.Taxei pentru eliberarea certificatului de inregistrare pentru vehicule agricole
si tractoare.
11.Taxa speciala pentru eliberarea caietelor de sarcini pentru proceduri de
licitatii
12.Taxa speciala pentru eliberarea formulare tipizate.
13.Taxei pentru eliberarea certificatului de inregistrare pentru mopede.
14.Taxa ingrijire câini fara stapan.
15.Taxa capturare câini fara stapan.
16.Taxei speciale pentru eliberarea Autorizatiei de dispecerat taxi.

II. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor pentru taxele:
1. Taxa speciala pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare
sâmbăta.
III. Direcţia Administratie publica Locala - Compartimentul
Agricol si Cadastru
1.
1.Taxa speciala de inregistrare a contractelor de arenda.
IV Direcţia Administratie publica Locala – Biroul
Administratie publica Locala –Relatii cu publicul
1. Taxa speciala pentru obtinerea de copii de pe documentele.
V. Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă pentru taxele:
1. Taxa speciala pentru finantarea Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta .
VI. Compartiment Autorizare- Control .
1. Taxa speciala pentru eliberarea/vizarea anuala a acordului de
functionare privind desfasurarea activitatilor comerciale si
serviciilor de piata.
2. Taxa de modificare a orarului de functionare a structurii de vanzare
in care isi desfasoara activitatea operatorii economici care
efectueaza activitati comerciale si servicii de piata
Toate compartimentele din cadrul instituţiei pentru taxele:
1.Eliberare fotocopie documente arhivistice (Autorizaţii de Construire
- documentaţie anexă, Hotărâri ale Consiliului Local - documentaţie
anexă, Decizii, Dispoziţii emise de Primarul Municipiului, Petiţii,
Roluri Agricole, Roluri Financiare)
Președinte de ședință,
Sergiu Boeru

Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu

Anexa nr. 2

Taxe speciale
Nr.
crt.
1
2
3

4
5

6
7

8

Taxa aprobata pentru
anul 2020
Taxa speciala pentru ocuparea locurilor de aşteptare a
clienţilor
Taxa speciala pentru eliberarea autorizaţiei de
transport în regim de taxi sau în regim de închiriere
Taxa speciala pentru vizarea autorizaţiei de transport
în regim de taxi sau în regim de închiriere
Taxa speciala pentru eliberarea sau prelungirea
autorizaţiei taxi sau orice altă copie conform
Taxa speciala pentru modificarile aduse în autorizația
de transport: denumirea transportatorului
autorizat,sediul social sau persoana desemnata
Taxa speciala aferenta schimbarii mașinii sau
numărului de inmatriculare
Taxa speciala aferenta eliberarii cazierului de conduita
profesionala

10

Taxa speciala pentru eliberare licenta de traseu
pentru servicii de transport public local de persoane
prin curse regulate in municipiul Husi
Taxa speciala pentru finantarea Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta
Taxa speciala de ecarisaj

11

Taxa speciala de inregistrare a contractelor de arenda

12

Taxa speciala pentru obtinerea de copii de pe
documentele:
a) pentru eliberarea unui formular A.4
b) pentru eliberarea unui formular A.3
c) pentru eliberarea unui formular A.2
d) pentru eliberarea unui formular A.1

9

297 lei/an/ autovehicul
424 lei/autorizatie
50% din cuantumul taxei
speciale prevazute
la pct. 2
424 lei/autorizatie
53 lei

53 lei
31 lei

424 lei/autorizatie

4,6 lei/an/familie si/sau
persoana singura
10 lei/an/familie si/sau
persoana singura
35 lei

1,70 lei/pagina
2,30 lei/pagina
2,90 lei /pagina
8,80 lei/pagina

13

14

15

16

17

18
19
20
21

Taxa speciala pentru eliberarea/vizarea anuala a
118 lei
acordului de functionare privind desfasurarea
activitatilor comerciale si serviciilor de piata
Taxa de modificare a orarului de functionare a
50% din cuantumul taxei
structurii de vanzare in care isi desfasoara activitatea
speciale prevazute
operatorii economici care efectueaza activitati
la pct. 8
comerciale si servicii de piata
-taxa speciala pentru eliberarea certificatului de
inregistrare pentru vehicule nesupuse inmatricularii :
-vehicule cu tractiune animala
59 lei/vehicul
- tractoare,remorci,utilaje folosite la lucrari
98 lei/vehicul
Taxa speciala pentru eliberarea caietelor de sarcini
pentru proceduri de licitatii :
• pentru un numar de pagini cuprins intre 1-20
pagini
• pentru un numar de pagini cuprins intre 20-40
pagini
• pentru un numar de pagini cuprins intre 40-60
pagini
• pentru un numar de 60-150 pagini
Taxa speciala pentru eliberarea formulare tipizate :
• taxa formular certificat de urbanism
• taxa formular autorizatie de construire
• taxa formular oferta
• taxa formular contract concesiune
• taxa formular contract de inchiriere
• taxa formular certificat de urbanism
Taxei pentru eliberarea certificatului de inregistrare
pentru mopede
Taxa ingrijire câini fara stapan
Taxa capturare câini fara stapan
Taxei speciale pentru eliberarea Autorizatiei de
dispecerat taxi

54 lei
83 lei
113 lei
139 lei

5 lei
13 lei
3 lei
13 lei
10 lei
10 lei
184 lei/moped
104 lei/câine
115 lei/câine
2468 lei/autorizatie

22

Taxa speciala pentru oficierea casatoriilor:
* sambata : - orele 9,00 – 14,00
- orele 14,00 – 16,30
- orele 17,00 – 21,00

Președinte de ședință,
Sergiu Boeru

122 lei

Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu

