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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către
serviciile de sub autoritatea Consiliului Local Maureni pentru anul 2015

Consiliul Local al Comunei Maureni , întrunit în şedinţă ordinară de lucru;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor
speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către serviciile de sub autoritatea Consiliului Local
Maureni si a Primarului in anul 2015;
Văzând avizele comisiilor de specialitate şi raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei;
Ţinând cont de prevederile Titlului IX „Impozite şi taxe locale”, art. 283 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi de cele ale Hotărârii
Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Văzând procesul – verbal nr. _1921_/02.05.2014 privind afişarea prezentului proiect de
hotărâre;
In temeiul art. 36 alin. 4 lit. (c) si art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 republicata privind
administratia publica locala;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Taxele speciale ce se percep pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către serviciile
de sub autoritatea Consiliului Local Maureni sau ale Primarului comunei Maureni sunt cele prevăzute
în anexa nr. 1, anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) - Taxele prevăzute la art.1 al prezentei hotărâri, precum şi amenzile şi penalităţile
aferente acestora, constituie venituri ale bugetului local al Consiliului Local Maureni, fiind aplicabile
fără discriminare între categoriile de contribuabili, în termenele şi condiţiile stabilite de Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) – Se acordă scutirile şi facilităţile de la plata taxelor prevăzute la art.1 al prezentei
hotărâri, categoriilor de contribuabili / beneficiari prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) – Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
este responsabil pentru controlul şi colectarea taxelor prevăzute la art.1 al prezentei hotărâri, a
amenzilor şi a penalităţilor aferente.
(4) – Taxele stabilite conform art.1 al prezentei hotărâri vor fi avute în vedere la
elaborarea proiectului de buget pentru anul 2015.
Art.3. – (1) – Accesul la informaţiile privind impozitele şi taxele locale se asigură în mod
gratuit.
(2) – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publicului afisare in locuri vizibile si
pe pagina web, termenul de depunere al contestaţiilor cu privire la prevederile prezentei hotărâri fiind
de 15 zile de la data afisarii / publicarii, după care Consiliul Local Maureni, în prima şedinţă, va
delibera asupra contestaţiilor şi va decide în consecinţă, fie prin acceptarea propunerilor, fie prin
considerarea ca nefondate a contestaţiilor .
(3) – În cazul în care nu sunt contestaţii sau acestea sunt respinse de către Consiliul
Local Maureni, prezenta hotărâre rămâne definitivă şi intră în vigoare în termenul prevăzut la art.5.
Art.4. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă.
Art.5. – Prezenta hotărâre intra in vigoare la data de 01.01.2015, va fi comunicată, potrivit art.
115 alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată la:
•
Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin;
•
Dl. Traian Puscas primarul comunei Maureni;
•
Dl. Ichim Florin – viceprimarul comunei Maureni;
•
Serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local Maureni;
•
Compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului;
•
Publicului larg prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului Caraş-Severin .
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