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EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea ~iaplicarea
taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Scantu Gheorghe in

anul2014

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr.27312006 privind finantele
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu
dispozitiile art. 282 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, pentru
functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor
fizice si juridice, consiliile locale, aproba taxe speciale.

Cuantumul taxelor speciale sc stabile~te anual, iar veniturile obtinute
din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate
pentru infiintarea serviciilor pub lice de interes local, precum si pentru
finantarea cheltuielilor curente de intretinere ~i func!ionare a acestor
serVlCll.

Instituirea taxelor speciale trebuie sa respecte regulamentul aprobat de
Consiliul local prin care se vor stabili conditiile ~i sectoarele de activitate in
care se instituie taxe speciale, modul de organizare si functionare a
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice ~i juridice
care se folosesc de serviciile publict' locale pentru care s-au instituit taxele
respective.

Taxele speciale instituite se utilizeaza pentru scopurile pentru care au
fost infiintate.

In ~ceasta situatie Consiliul local al municipiului stantu Gheorghe
trebuie sa adopte 0 hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
stabilirea ~i aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului stantu
Gheorghe in anul 2014, drept pentru care rog Consiliul local al municipiului
stantu Gheorghe sa aprobe proiectul de hotarare a~a cum a fost redactat ~i
prezentat.
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Raport de specialitate
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea ~i aplicarea
taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Scantu Gheorghe in

anul2014

Articolul 282 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal prevede ca
pentru functionarea unor servicii publice locale, create In interesul
persoanelor fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.

Conform prevederilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, instituirea taxelor speciale trebuie sa respecte regulamentul
aprobat de consiliile locale prin care se va stabili conditiile ~i sectoarele de
activitate In care se pot institui taxe speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute
din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate
pentru infiintarea serviciilor publice de interes local, precum ~i pentru
finantarea cheltuielilor curente de Intretinere ~i functionare a acestor servicii.

Taxele speciale se Incaseaza numai de la persoanele fizice ~i juridice
care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele
respective.

Taxele speciale instituite se utilizeaza pentru scopurile pentru care au
fost Infiintate.

Directia Finantele Publice Municipale propune consiliului local
proiectul de hotarare pentru dezbatere ~i aprobare In ~edinta.
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