ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 44

privind stabilirea taxelor speciale pentru funcţionarea unor servicii publice
locale pentru anul 2009
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Laza din care
rezultă necesitatea stabilirii şi reactualizării taxelor speciale pentru funcţionarea unor
servicii publice locale pentru anul 2009;
Având în vedere prevederile art.282 –„Taxe speciale” – din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.30 – „Taxe
speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.18 alin.(5) din
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
modificată şi completată prin Legea nr.9/2007;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin. (4) lit.”c”şi alin.(6)
lit.”a”, precum şi ale art.45 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor
fizice şi juridice din comuna Laza, se aprobă următoarele taxe speciale pentru anul 2009:
A. Taxa alimentare cu apă potabilă:
Beneficiarii reţelei de alimentare cu apă potabilă din satul Laza vor plăti lunar o taxă
de 15 lei.
B. Taxa păşune:
Proprietarii care păşunează animalele pe păşunea comunală în perioada 01 mai – 30
noiembrie 2009, vor achita o taxă de păşune în funcţie de specia animalelor după cum
urmează:
- bovine sau cabaline = 10 lei;
- ovine sau caprine =
3 lei;
C. Taxa pentru salubritate:

Fiecare familie din comuna Laza va achita anual o taxă de 5 lei iar fiecare unitate
economică (punct de lucru, magazin) va achita lunar o taxă de 15 lei pentru salubrizarea
comunei - ridicarea săptămânală a gunoiului menajer, transportul şi depozitarea acestuia la
locurile special amenajate stabilite de consiliul local.
D. Taxa pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:
În vederea finanţării cheltuielilor privind dotarea şi funcţionarea Serviciului Volunatr
pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru informarea cetăţenilor asupra riscurilor de incendiu şi a
măsurilor de P.S.I., se stabileşte o taxă anuală de 5 lei pentru fiecare familie.
E.Taxa pentru închirieri domeniul public şi privat al comunei:
- pentru închiriere spaţii închise = 2,50 lei/m.p./lunar;
- pentru suprafeţe de teren intravilan = 2,00 lei/m.p./lunar;
- pentru suprafeţe de teren ocupate din păşunea comunală în perioada 01 decembrie
2008 – 30 aprilie 2009 = 0,02 lei/m.p./lunar;
- pentru închirierea veselei de 100 pers. existente la consiliul local se va achita o
taxă de 100 lei/eveniment;
F.Taxa pază comunală:
Pentru plata serviciilor de pază comunală organizate cu pază proprie de către consiliul
local fiecare familie va achita anual o taxă de 10 lei;
G. Taxa pentru imprimate:
Pentru fiecare imprimat (cerere pt.adeverinţe, pentru certificate de stare civilă,
certificate de urbanism, pentru autorizaţii de construcţie, autorizaţii de alimentaţie publică,
autorizaţie de funcţionare, contracte de arendă, certificat fiscal, declaraţie de impunere,
alocaţii de stat pentru copii, alocaţii complementare, alocaţii nou născuţi, anchete sociale,
etc. puse la dispoziţie solicitanţilor se va plăti o taxă de 0,10 lei/pag.imprimat;
Art.2. Veniturile obţinute din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale susmenţionate precum şi
pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul consiliului local Laza iar împotriva
acesteia persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişare urmând
ca după expirarea acestui termen consiliul local să delibereze asupra contestaţiilor primite.
Art.4. Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotărâri se încasează în conturi
distincte, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost
înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local.
Art.5. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei
Laza şi serviciul financiar-contabil din cadrul Primăriei Laza.
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