ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMARUL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, pentru anul fiscal
2021
Având în vedere:
▪ Referatul pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea unor taxe speciale la comuna
Șoldanu, județul Călărași, pentru anul fiscal 2021, înregistrat cu nr. 6796 din 07.12.2020;
▪ Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr. 30/29 mai 2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor, la nivelul comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, care nu se supun înmatriculării.
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.
În baza:
▪ prevederilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
▪ prevederilor art.484 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, modificat şi completat, coroborat
cu prevederile din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015;
▪ prevederilor Capitolului VIII, Secțiunea 1, pct.161 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
▪ prevederilor art.87 alin.(3), art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 republicată (r2) privind transparența decizională în
administrația publică.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a)
teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
completările ulterioare.

Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Şoldanu, PROPUN SPRE ADOPTARE:
Art.1. - Începând cu data prezentei, se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru înregistrarea,
eliberarea certificatului de înregistrare și atribuirea plăcuțelor inscripționate cu numărul de ordine
vehiculelor din categoria mopede, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcții,
agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum și cele pentru care nu există

obligativitatea înmatriculării, ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul/sediul sau
reședința în comuna Șoldanu, județul Călărași, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
Art.2. - Începând cu data prezentei, se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru radierea vehiculelor
din categoria mopede, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere,
tractoare care nu se supun înmatriculării, precum și cele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării,
ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul/sediul sau reședința în comuna Șoldanu,
județul Călărași, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. - Primarul Comunei Șoldanu și Compartimentul financiar-contabil al Aparatului său de
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii adoptate.
Art.4. - (1) Hotărârea adoptată are caracter normativ și va intra în vigoare la data aducerii la cunoștință
publică.
(2) Hotărârea adoptată poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul prevăzut
de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit art.30, alin.(5) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Secretarul general al Comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii adoptate
tuturor factorilor interesaţi.

INIȚIATOR,
Primarul Comunei Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat pentru legalitate,
Secretarul General al Comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 7253 din 31.12.2020
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu în februarie 2021
Majoritate legală: 7 voturi - majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural mai
mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii
cvorumului).

ANEXA nr.1
la Proiectul de hotărâre nr. 7253 din 31.12.2020

TAXA SPECIALĂ
pentru înregistrarea, eliberarea certificatului de înregistrare și atribuirea plăcuțelor inscripționate cu
numărul de ordine vehiculelor din categoria mopede, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări
de construcții, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum și cele pentru care nu
există obligativitatea înmatriculării, ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul/sediul
sau reședința în comuna Șoldanu, județul Călărași
- lei/vehicul Nr.
crt.

Categorie contribuabil

Taxa stabilită pentru anul 2019

Taxa propusă pentru anul 2021

1

Persoane fizice

49

49

2

Persoane juridice

59

59

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

ANEXA nr.2
la Proiectul de hotărâre nr. 7253 din 31.12.2020

TAXA SPECIALĂ
pentru radierea vehiculelor din categoria mopede, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de
construcții, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum și cele pentru care nu
există obligativitatea înmatriculării, ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul/sediul
sau reședința în comuna Șoldanu, județul Călărași
- lei/vehicul Nr.
crt.

Categorie contribuabil

Taxa stabilită pentru anul 2019

Taxa propusă pentru anul 2021

1

Persoane fizice

20

20

2

Persoane juridice

30

30

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre pentru aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași,
pentru anul fiscal 2021
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Luând act de:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.
Văzând:
▪ Referatul pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea unor taxe speciale la comuna
Șoldanu, județul Călărași, pentru anul fiscal 2021, înregistrat cu nr. 6796 din 07.12.2020;
•

Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr. 30/29 mai 2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor, la nivelul comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, care nu se supun înmatriculării.
Analizând prevederile:
• Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ:
o art.129 alin.(2) lit.b) - Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
▪ atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau
municipiului,
o art.129 alin.(4) lit.c) - În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
▪ stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;;
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată:
o art.30 alin.(1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor
fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
dupa caz, aproba taxe speciale.
o art.30 alin.(2) 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 si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si
functionare a acestor servicii.
o art.30 alin.(3) Prin regulamentul aprobat de autoritatile deliberative se vor stabili domeniile de
activitate si conditiile in care se pot institui taxele speciale, modul de organizare si functionare
a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
o art.30 alin.(4) Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu perceperea taxelor
speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora si
publicate pe pagina de internet sau in presa.
o art.30 alin.(5) Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de
15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen, autoritatea
deliberativa care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.

•

o art.30 alin.(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local si se incaseaza numai de la persoanele
fizice si juridice care beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele
respective.
Codului fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, modificat şi completat, coroborat cu prevederile din
Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015:
o art.484 – (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, județene
și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale.
o (2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului
București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și
cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
o (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de
serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să
efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi
art.196 alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu completările ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre nr.
7253 din 31.12.2020 pentru aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, pentru
anul fiscal 2021, în forma inițiată.
Primarul Comunei Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

