
Nr.62.40312012

POIECT DE IIOTARARE

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea qi aplicarea taxelor locale speciale pe

teritoriul municipiului Sfintu Gheorghe, pe anul2013

consiliul Local al Municipiului sfintu Gheorghe, in qedin{[ ordinari;
Avdnd in vedere prezentarcavicerimarului municipiului, d-na Sztakics Eva Judit;

Avdnd in vedere itaportul de specialitate nr. 6l .92ll2l .ll .2012 al Direcfiei finanle publice

municipale din cadrul Prim[riei municipiului sfhntu Gheorghe;

Avdnd in vedere Expunerea de motive nr.61.920/21.11.2012 al vicemprimarului Sztakics

Eva Judit;
Av0nd in vedere referatele

SfAntu Gheorghe;

comisiilor de specialitate a consiliului local al municipiului

Avdnd in vedere prevederile art- 282 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile H.G. nr. 4412004 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. SlilzOO3 privind Codul fiscal, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art. 30 din Legea m. 27312006 privind finanfele publice

locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere purcurger"a procedurii prevdzute de art. 6 din Legea nt. 5212003 privind

transparentia decizionala in administralia public[, cu modific[rile gi completirile ulterioare;

in temeiul arr. 36 alin. (2) lit. b 9i alin. (4) lit. c din Legea nr. 21512001 privind

administrafia publicl local[, republicat6, cu modificlrile gi completlrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. c qi art. 1 15 alin. (1) lit. b din Legea nr.

ZI5l200l privind adminiitralia public[ local6, republicatl, cu modificlrile qi complet[rile

ulterioare;

HoTARA$rE

ART. 1. - Se aprobd Regulamentul pentru stabilirea qi aplicarea taxelor locale speciale pe

teritoriul municipiului Sffintu Gheorghe in anul 2013, anexd la prezenta hotdrAre din care face

parte integrantd.
ART.2. -Prczentahot[rdre va fi adusd la cunogtinJ6 publici potrivit prevederilor legale in

vigoare.
ART. 3. - impotriva acestei hotdriri persoanele interesate pot face contestafie in termen de

15 zile de la aducerea la cunogtinfd publicl a acesteia.

ART. 4. - Cu executarea prezentei hotdrdri se incredinteazd Direcfia Finanle Publice

Municipale Sfhntu Gheorghe, Direcfia Patrimoniu, Direclia Urbanism, Serviciul Comunitar de

Evidenil a Persoanelor; Compartimentul de Relalii cu Asociafii de Proprietari; DirecJia de Sport

gi Agrement; Compartimentul Relalii cu Publicul, Informafii, Registraturd din cadrul Prim6riei

municipiului Sfintu Gheorghe qi S.C. TEGA S.A. Sffintu Gheorghe.

Sffintu Gheorghe, la 20t2.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Avnat pentru legali

Kuld



ROMANIA
JUDETUL COVASNA
VICEPRIMARUL MUNICIPruLUI SFANTU GHEORGHE
Nr. 61920/21.11.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea qi aplicarea
taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sff,ntu Gheorghe in

anul 2013

Conform prevederilor art.30 din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale, instituirea taxelor speciale trebuie sd respecte regulamentul
aprobat de consiliile locale prin care se va stabili condiliile pi sectoarele de

activitate in care se pot institui taxe speciale.
Articolul 282 dinLegeanr.57112003 privind Codul fiscal prevede cd

pentru funclionarea unor servicii publice locale, create in interesul
persoanelor frzice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.

Taxele speciale se incaseazd. numai de la persoanele frzice gi juridice
care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele
respective.

Taxele speciale instituite sunt utilizate in scopurile pentru care au fost
infiinlate.

In aceastd situalie consiliul local al municipiului SfAntu Gheorghe
trebuie sd adopte o hotdrdre privind aprobarea Regulamentului privind
stabilirea gi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfdntu
Gheorghe in anul 2013, drept pentru care rog consiliul local al municipiului
Sffintu Gheorghe s[ aprobe proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat gi

prezentat.

VICEPRIMARUL MUNICIPIUL GHEORGHE
SZTAKICS EV



MLINICIPIUL SFANTU GHEORGHE
DIRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. 61921121.11.2012

RaPort de sPecialitate

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea 9i aplicarea taxelor locale
' 

.p"ciule pe teritoriul municipiului Sfintu Gheorghe in anul 2013

Arricolul ZBZ dinlegea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu completdrile 9i modificdrile

ulterioare, prevede ca pentiu funcfionarea unor servicii publice locale, create in interesul

persoaneloi fi zice gi juridice, consi I ii le locale pot adopta taxe,speci ale'

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu

complet6rile gi modific6rile ulterioare, instituirea taxelor speciale trebuie sd respecte

regulamentul aprobat de consiliile locale prin care se va stabili condiliile 9i sectoarele de

activitate in care se pot institui taxe speciale.

Taxele speciale se incaseazilnumai de la persoanele fizice gi juridice care se folosesc de

serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale instituite sunt utilizate in scopurile pentru care au fost infiinlate.

Direclia Finante Publice Municipale propune consiiiului local, spre dezbatere 9i aprobare

in gedinf6 publici, proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 9i

aplicarea taxelor loiale speciale pe teritoriul municipiului Sffintu Gheorghe in anul 2013.

DIRECTOR EXECUTIV
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