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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind instituirea taxei speciale pentru întocmirea și transmiterea
dosarelor pentru vânzarea terenurilor din extravilan
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Tinand seama de:
- Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
- O.G. nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale şi HCL nr. 9/2004 privind procedura şi
modalităţile de aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ ;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
- având în vedere procedurile complexe care trebuiesc îndeplinite pentru întocmirea
dosarelor pentru vânzarea terenurilor situate în extravilan depuse de proprietar și a celor depuse de
eventualul cumpărător preemtor, precum și necesitatea depunerii acestora în termen de 3 zile de la
înregistrarea, fapt ce conduce la efectuarea a minim 2 deplasări la sediul D.A.J. CS,
- procesul – verbal nr. 1124/20.03.2015 privind afişarea prezentului proiect de hotărâre;
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
În baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se instituie taxa specială pentru întocmirea și depunerea la Direcția Agricolă
Județeană Caraș - Severin a dosarelor pentru vânzarea terenurilor situate în extravilan depuse de
proprietar și a dosarelor depuse de eventualul cumpărător preemtor în cuantum de 120 lei.
(2) În situația în care nu se depune dosar de către eventualul cumpărător preemtor, taxa
specială se stabilește la 60 de lei.
(3) Taxa specială prevăzută la alin.(1) și (2) se face venit la bugetul local.
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare potrivit art. 49 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001
republicată, cu modificările ulterioare şi se transmite potrivit art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (3), (5) şi
(6) din aceeaşi lege la:
• Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
• Primarul Comunei Măureni;
• Secretarul comunei Măureni ;
• Compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului.
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