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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a  12 consilieri 

 

HOTARAREA NR.235  

privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza  pe raza 

municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2015 

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 

   Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind aprobarea cuantumului taxelor 

speciale ce se vor utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand 

cu data de 01.01.2015; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice 

si comert ; 

   In conformitate cu prevederile:  

     -art.13, lit. i din Legea 38/20.01.2003 privind transportul in regim de taxi 

si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;  

     -art 26, alin (2) si alin (4)  din Legea  nr. 101 din 25 aprilie 2006 

serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata ,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

      -art.25 ,lit. “d” din  Legea 481/08.11.2004 privind Protectia Civila, 

republicata in M.Of. nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  
     -Sectiunea a  3-a” Reguli particulare in materia arendari” a Legii nr.  287 

din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicata in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 

2011 ; 

    -Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, 

Ordonantei  Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare 
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a petitiilor, modificata si completata si Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica; 

   -Legii nr.650/2002 privind  comercializarea produselor si serviciilor de 

piata ; 

-O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a  câinilor 

fara stapân aprobata prin Legea nr. 227/2002; 

-Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii 

proceselor si  a Metodologiei pantru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind 

divortul prin acordul sotilor nr. 2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta 

Persoanelor is Administrarea Bazelor de Date si ale Legii nr. 119/1996 cu privire 

la actele de stare civila , republicata; 

           -Legii nr. 127 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      - art. 30 din Legea 273/29.06.2006  privind finantele publice locale 

modificata si completata; 

si prevederilor art. 282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , modificata si 

completata; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) litera “c” si art. 45 alin. (2) lit.  (c)  

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

    

    H O T A R A S T E: 

            

           Art. 1. – ( 1)  Se aproba  cuantumul taxelor speciale ce se vor utiliza  pe 

raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2015, asa cum sunt stipulate in 

Anexa  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art. 2.–Plata taxelor prevazute la pct. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18 si 

19 din anexa se va face anticipat.   

           Art. 3 - Taxa speciala pentru finantarea Serviciului Voluntar pentru Situatii 

de Urgenta din municipiul Husi  si taxa speciala  de ecarisaj se platesc o singura 

data pana la 31.03.2015 . Pentru neachitarea in termen a taxelor  se vor calcula  

majorari de intarziere  potrivit legislatiei in vigoare. 

          Art.4 - Taxa  speciala de salubrizare pentru persoane fizice , asociatii 

familiale , cabinete individuale si persoane fizice independente care domiciliază 

sau au sediul  în municipiul Husi  si taxa speciala de salubrizare pentru persoane 

juridice, asociaţii agricole, organizaţiile politice şi obşteşti,institutii  publice, 

fundaţii şi altele asemenea, unităţile de cult , filialele,sucursalele şi 

reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe raza municipiului Husi, denumite în 

continuare contribuabili se platesc lunar, in termen de 30 zile de la expirarea lunii 

pentru care se face plata . Pentru neachitarea in termen a taxelor  se vor calcula  

majorari de intarziere  potrivit legislatiei in vigoare. 



          Art.5 – Sumele rezultate din incasarea taxelor stabilite potrivit art.1 

constituie venit cu destinatie speciala si vor fi utilizate numai in scopul pentru care 

a fost instituita taxa. 

  Art.6. – Constatarea, incasarea  si urmarirea taxelor speciale  stabilite  

potrivit prevederilor art.1 se realizeaza prin  serviciile de specialitate ale Primariei 

municipiului Husi . 

          Art. 7. (1)  Creantele fiscale reprezentand taxe speciale aflate in sold la data 

de 31 decembrie a anului 2014 , mai mici de 40 lei, se anuleaza.  

                   (2) Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate 

de debitori. 

Art.8. Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta 

hotarare atrage dupa sine calcularea de majorari  de intarziere si sanctiuni in 

cuantumurile prevazute in actele normative in vigoare.  

Art.9. Sunt scutiti la plata taxelor prevazute la pct. 3 si 4 din anexa la 

hotarare contribuiabilii prevazuti la art. 284 , alin. 1-4 din Legea 571/2003 privind 

Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare.  

          Art.10. – Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu  data de 

01.01.2015 ; 

          Art.11.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.                 

 

                                                                          HUSI,  18  decembrie  2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,     Contrasemneaza, 

      Hoha  Gheorghe                                          Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 


