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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA MILAS
PRIMAR

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice
din comuna Milas în anul 2017
Consiliul local al comunei Milas, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de ______ in prezenta a ___ consilieri locali.
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. _____ a Primarului comunei Milas;
-raportul nr. 2748/14.10.2016 al Compartimentului financiar-contabil din
cadrul Primariei comunei Milas;
-raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico-financiare
nr.______.
-Anunţul nr. ______ cu privire la afişarea proiectului de hotărâre pe site-ul
Primăriei municipiului Bistriţa;
-Procesul-verbal de afişare a proiectului de hotarare nr. ______;
-Procesul-verbal de dezafişare a proiectului de hotarare nr. _______.
În conformitate cu:
-prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările ulterioare;

-prevederile art. 1 alin.(2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. b), art. 36 alin.(4) lit. c), art. 45 alin
(2) lit. c) şi art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte taxa specială pentru înregistrarea vehiculelor din
categoria mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de
construcţii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum
şi cele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării ale căror proprietari,
persoane fizice sau juridice, au domiciliul, sediul sau reşedinţa în municipiul
Bistriţa şi este prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se stabileşte taxa specială pentru eliberarea notei de constatare
pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor în cuantum de 30 lei.
Art.3. Se stabileşte taxa specială pentru :
a.-eliberarea certificatului de atestare fiscală în cuantum de 5 lei
pentru persoane fizice şi 20 lei pentru persoane juridice.
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b.-eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscală
în cuantum de 10 lei pentru persoane fizice şi 30 lei pentru persoane juridice.
Art.4. Se stabileşte taxa specială pentru eliberarea în regim de urgenţă a
certificatului de urbanism în cuantum de 30 lei.
Art.5. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea copiatorului şi este
prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6.-Se stabileşte taxă specială pentru identificarea şi eliberarea de
copii ale documentelor create şi gestionate de Primăria comunei Milas, după cum
urmează:
a) Identificarea documentelor solicitate, eliberate iniţial, în original,
solicitanţilor în calitate de persoană indreptăţită – 30 lei;
b) Copie simplă a documentelor create şi gestionate de Primăria
comunei Milas la valoarea de 1 leu / pagină A4 şi 2 lei / pagina A3;
c) Copii conform cu înscrisul aflat în păstrarea noastră după
documentele create şi gestionate de Primăria comunei Milas – 2 lei / pagină A4
şi 3 lei / pagina A3, pe care s-a aplicat ştampila „CONFORM CU ORIGINALUL”.
Art.7. Se stabileşte taxa specială pentru închirierea căminelor cultuale şi
este prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Se aprobă Regulamentul privind modul de folosire a sumelor
obţinute din încasarea taxelor speciale în conformitate cu art.30 din Legea
nr.273/2006,aşa cum este prezentat în Anexa nr.1,anexă ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Contravenţiile la regimul taxelor şi impozitelor locale sunt cele
stabilite şi sancţionate prin Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Art.10. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.01. 2012.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
hotărârile anterioare ale consiliului local privind stabilirea taxelor speciale,precum
şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.11. Primarul comunei Milaş,prin compartimentul financiar-contabil din
cadrul primăriei,va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Primăriei comunei Milaş şi prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului
Bistriţa-Năsăud.
Art.13. Secretarul comunei Milaş va comunica prezenta hotărâre cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
-primarul şi viceprimarul comunei Milaş;
-Compartimentul financiar-contabil;
-Compartimentul evidenţă agricolă,cadastru,fond funciar;
-Compartimentul stare civilă şi autoritate tutelară;
-Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului,disciplina în
construcţii;
-Compartimentul administraţie publică;
-Poliţia comunei Milaş.
Proiect de hotărâre iniţiat de,
PRIMAR,
Iosif Gabor
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA MILAS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice
din comuna Milas în anul 2017
Consiliul local al comunei Milas, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 24.11.2016 in prezenta a 9 consilieri locali.
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 2749/14.10.2016 a Primarului comunei Milas;
-raportul nr. 2748/14.10.2016 al Compartimentului financiar-contabil din
cadrul Primariei comunei Milas;
-raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico-financiare
nr.3043/22.11.2016;
-Anunţul nr. 2750/14.10.2016 cu privire la afişarea proiectului de hotărâre pe
site-ul Primăriei municipiului Bistriţa;
-Procesul-verbal de afişare a proiectului de hotarare nr. 2751/14.10.2016;
-Procesul-verbal de dezafişare a proiectului de hotarare nr. 3044/22.11.2016.
În conformitate cu:
-prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările ulterioare;

-prevederile art. 1 alin.(2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. b), art. 36 alin.(4) lit. c), art. 45 alin
(2) lit. c) şi art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte taxa specială pentru înregistrarea vehiculelor din
categoria mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de
construcţii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum
şi cele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării ale căror proprietari,
persoane fizice sau juridice, au domiciliul, sediul sau reşedinţa în municipiul
Bistriţa şi este prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se stabileşte taxa specială pentru eliberarea notei de constatare
pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor în cuantum de 30 lei.
Art.3. Se stabileşte taxa specială pentru :
a.-eliberarea certificatului de atestare fiscală în cuantum de 5 lei
pentru persoane fizice şi 20 lei pentru persoane juridice.
b.-eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscală
în cuantum de 10 lei pentru persoane fizice şi 30 lei pentru persoane juridice.
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Art.4. Se stabileşte taxa specială pentru eliberarea în regim de urgenţă a
certificatului de urbanism în cuantum de 30 lei.
Art.5. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea copiatorului şi este
prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6.-Se stabileşte taxă specială pentru identificarea şi eliberarea de
copii ale documentelor create şi gestionate de Primăria comunei Milas, după cum
urmează:
a) Identificarea documentelor solicitate, eliberate iniţial, în original,
solicitanţilor în calitate de persoană indreptăţită – 30 lei;
b) Copie simplă a documentelor create şi gestionate de Primăria
comunei Milas la valoarea de 1 leu / pagină A4 şi 2 lei / pagina A3;
c) Copii conform cu înscrisul aflat în păstrarea noastră după
documentele create şi gestionate de Primăria comunei Milas – 2 lei / pagină A4
şi 3 lei / pagina A3, pe care s-a aplicat ştampila „CONFORM CU ORIGINALUL”.
Art.7. Se stabileşte taxa specială pentru închirierea căminelor cultuale şi
este prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Se aprobă Regulamentul privind modul de folosire a sumelor
obţinute din încasarea taxelor speciale în conformitate cu art.30 din Legea
nr.273/2006,aşa cum este prezentat în Anexa nr.1,anexă ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Contravenţiile la regimul taxelor şi impozitelor locale sunt cele
stabilite şi sancţionate prin Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Art.10. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.01. 2012.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
hotărârile anterioare ale consiliului local privind stabilirea taxelor speciale,precum
şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.11. Primarul comunei Milaş,prin compartimentul financiar-contabil din
cadrul primăriei,va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Primăriei comunei Milaş şi prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului
Bistriţa-Năsăud.
Art.13. Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi ,,pentru,, 0 voturi ,,impotriva,,
si 0 ,,abtineri,,.
Art.14. Secretarul comunei Milaş va comunica prezenta hotărâre cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
-primarul şi viceprimarul comunei Milaş;
-Compartimentul financiar-contabil;
-Compartimentul evidenţă agricolă,cadastru,fond funciar;
-Compartimentul stare civilă şi autoritate tutelară;
-Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului,disciplina în
construcţii;
-Compartimentul administraţie publică;
-Poliţia comunei Milaş.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ioan Muntean

Nr.57/24.11.2016
4

Aviz de legalitate,
SECRETAR
Ioan Abrudan
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