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NR. 2930/2013

PROIECT DE HOTARARE
pentrn modificarea ~i completarea actelor normative in domeniul impozitelor ~i taxelor locale pe

anul2013

Consiliul Local al Municipiului SCantu Gheorghe, in ~edinta ordinara;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 2563/16.01.2013 al primarului municipiului Antal

Arpad Andras;
Avand I'n vedere Raportul de specialitate or. 2564/16.01.2013 al Directiei finante publice

municipale din cadrul Primariei municipiului Sfiintu Gheorghe;
Avand in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului

Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere prevederile art. 16 alin. (2) ~i art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele

publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In baza Titlului IX. din Legea or. 57112003 privind Codul fiscal, cu modifidirile ~i

completarile ulterioare;
in temeiul Titlului IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i

completarile ulterioare;
Avand in vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b ~i alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

"

HOTARA~TE

ART. 1. - Incepand cu data de 01 aprilie 2013, se aproba instituirea taxei speciale pentru
intretinerea spatiilor verzi, gradinilor publice ~i deszapezire in cuantum de 4,00 lei/pers.lluna.

ART. 2. - Anexa nr. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 285/2012 privind stabilirea
impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2013 se inlocuie~te cu Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, din care
face parte integranta.

Art. 3. - Se aproba modificarea ~i completarea Regulamentului privind stabilirea ~i aplicarea
taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfiintu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 28612012
prin introducerea dupa subcapitolul 11.1O. a unui nou subcapitol, subcapitolul II.l1. "Taxa speciala '.'
pentru intretinerea spatiilor verzi, gradinilor publice ~i deszapezire.", anexa nr. 2 la prezenta hotarare
din care face parte integranta.

ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directiei finante publice
municipale; Compartimentului de protectie civila, sanatate ~i securitate in munca, informatii
c1asificate; Compartimentului "Tour Info"; Compartimentului de relatii cu asociatii de proprietari;
Directiei de gospodarire comunaJa; Directiei urbanism; Directiei patrimoniu; Compartimentului de
registru agricol; Compartimentului de relatii cu publicul, informatii, registratura; Serviciului comunitar
de evidenta a persoanelor; Directia de asistenta comunitara; Directiei de sport ~i agrement din cadrul
Primariei municipiului Sfantu Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 2013.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA
Avizat pentru legalitate data de 18.01.2013
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ROMANIA
JUDETUL COYASNA
PRIMARUL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Nr.2563116.01.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare pentru modificarea ~i completarea actelor normative in

domeniul impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2013

In momentul de fata intretinerea zonelor verzi se efectueaza prin Serviciul public de
intretinere a spatiilor verzi, gradinilor publice ~i deszapezire subordonat Primariei in cazul
parcurilor, respectiv, prin contracte benevole incheiate de asociatiile de proprietari cu
operatorul de salubritate. Prin aceste modalitati nu s-a reu~it acoperirea intregii suprafete
verzi, datorita urmatoarelor cauze:

din bugetul local nu se pot aloca fonduri suficiente, respectiv, nu poate fi angajat
personal suplimentar pentru efectuarea acestor servicii.

asociatiile de proprietari care nu au incheiat contract cu operatorul de salubritate in
majoritatea cazurilor nu au efectuat serviciile prin forte proprii, iar pentru controlul ~i
amendarea lor nu exista personal suficient.

In cazul curatirii trotuarelor pe timp de iarna ne aflam in aceea~i situatie in ceea ce
prive~te asociatiile de proprietari, iar proprietarii caselor particulare doar intro mica masura se
achita de indatoririle prescrise de H.C.L. 10112002, pentru control acestora fiind insuficient
personalul garzii de salubritate infiintate in cadrul S.C. TEGA SA.
Din aceste considerente pentru a se putea presta servicii generale ~i de buna cali tate se
propune delegarea serviciilor de intretinere a spatiilor verzi din scuare, rondouri pre cum ~i din
jurul blocurilor de locuinte aflate pe domeniul public. Efectuarea serviciului public va consta
in curatarea de~eurilor ~i frunzelor, tunderea gazonului, irigarea la nevoie a acestuia,
toaletarea arbu~tilor ~i gardurilor vii, curatarea terenurilor de joaca, respectiv, curatarea
trotuarelor de zapada ~i gheata pe timpul iernii.

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. 27312006 privind finantele publice locale,
instituirea taxelor speciale trebuie sa respecte regulamentul aprobat de consiliile locale prin
care se vor stabili conditiile ~i sectoarele de activitate in care se pot institui taxe speciale.

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 sunt utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.
In aceasta situatie consiliul local al municipiului Sffmtu Gheorghe trebuie sa adopte 0

hotanlre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea ~i aplicarea taxelor locale
speciale pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe in anul 2013, drept pentru care rog
consiliullocal al municipiului Sfantu Gheorghe sa aprobe proiectul de hotanlre a~a cum a fost
redactat ~i prezentat.

PRIMAR
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MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
DIRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIPALE
Nr.2564/16.0l.2013

Raport de specialitate
la proiectul de hotanlre pentru modificarea ~i completarea actelor normative in domeniul

impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2013

Articolul 282 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu compleUirile ~i modificarile
ulterioare, prevede ca pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul
persoanelor fizice ~ijuridice, consiliile locale pot institui taxe speciale.

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
completarile ~i modificarile ulterioare, 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.

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 sunt utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.
Directia Finante Publice Municipale propune consiliului local, spre dezbatere ~i aprobare in
~edinta publica, proiectu\ de hotarare pentru modificarea ~i completarea actelor normative in
domeniul impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2013.
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