
         ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

   

                                                                   H O T Ă R Â R E A  nr.  __ 

                                                                      din  30 octombrie   2009 

 

                     privind :  stabilirea taxelor speciale, pentru anul fiscal 2010 

 

Iniţiator : Buruiană Gheorghi, primarul comunei ;  

Numărul de înregistrare  şi data depunerii proiectului : 2362 /27.10.2009     

____________________________________________________________________________ 

                                     Consiliul local al comunei Rediu , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa 

ordinară a Consiliului local din data  de 30.10. 2008 ;  

                                     Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei , nr. 2362 

din 27.10. 2009;  

                                     Având în vedere Raportul de specialitate a Compartimentului  financiar 

contabil, impozite şi taxe, înregistrat sub nr. 2366 din  28 .10. 2009 ;  

                                     Având  în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1,  

Consiliului local;                                       

                                     Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;  

                                    Având  în vedere prevederilor art. 30 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 

privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                     Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul privind stabilirea 

condiţiilor şi sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale, aprobat prin HCL nr. 

2 din 19.01.2007; 

                                     Având în vedere prevederile  art. 36 (4) , litera ,, c ,, din Legea 215 

/2001 , a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

                                     In baza art. 45 (1)  din Legea 215 /2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 

                                                              H O T A R Ă Ş T E :  

 

                              Art. 1.  Se stabilesc taxele speciale pentru  anul fiscal 2009 conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotârâre. 

                             Art. 2.  Primarul comunei Rediu , va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

                             Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei Prefectului , Primarului 

comunei,  şi Compartimentului financiar contabil, şi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişaj 

în locuri publice, de către secretarul comunei. 

      

                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                     Petcu Enache 

  

 

                                                                                                         Contrasemnează ,  
                                                                                                        Secretar, Diaconu Ersilia 

 



    

 

   ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU 

          PRIMAR  

Nr. 2362 din 27.10. 2009  

 

                                                             EXPUNERE DE MOTIVE ,  

 

    La proiectul de hotărâre  privind : stabilirea  taxelor speciale pentru anul fical 2010  

 

                          Domnilor consilieri: 

                         Prin HCL nr. 2 din 19 01. 2007 s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea 

condiţiilor şi sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale. 

                         Serviciile şi activităţile pentru care se instituie taxe speciale la nivelul comunei 

Rediu, judeţul Galaţi sunt următoarele: 

 

- Serviciul de copiere documente prin seroxare; 

- Serviciul privind eliberarea documentelor din Arhiva Consiliului 

Local; 

- Serviciul privind efectuarea unor măsuri cadastrale,la cerere; 

- Serviciul de înregistrare şi avizare contracte de arendă; 

- Activităţi temporare la casa de nunţi; 

- Activităţi de desfacere a produselor în târgul săptămânal. 

                         Având în vedere prevederile art. 30 din Legea privind Finanţele  publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

                           -(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. 

            -(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. 

                             În anexă care face parte integrantă din prezenta expunere de motive am 

propus taxele speciale aferente serviciilor şi activităţilor locale, pentru anul fiscal 2010. 

                          Propun  Consiliului local, să dezbată şi să aprobe  proiectul de hotărâre 

menţionat mai sus, în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2009 .  

 

                                                                  PRIMAR ,  

PROF.BURUIANĂ GHEORGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              ROMANIA  

       JUDETUL GALATI  

        COMUNA REDIU 

               PRIMAR  

Compartimentul financiar contabil 

Nr. 2366 din 27.10.2009  

 

                                                             RAPORT  DE  SPECIALITATE,  

 

 

            La proiectul de hotărâre  privind : stabilirea  taxelor speciale pentru anul fical 2010  

 

 În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi analizând expunerea de motive a 

iniţiatorului proiectului de hotărâre mai sus menţionat, se constată următoarele: 

- este temeinic; 

- este în concordanţă cu art. 30 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 

privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- este în concordanţă cu art. 36 alin. 4 litera “c” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- este în concordanţă cu prevederile art. 282 din legea nr. 571/2003 

privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Faţă de cele relatate propun Cosiliului Local, aprobarea proiectului de hotărâre 

menţionat mai sus, în şedinţa ordinară a consiliului Local din data de 30 octombrie 2009. 

 

 

Referent 

Vasile Sîrbu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      Anexa nr. 1  

                                                                                     La Hotărârea Consiliului Local nr.  

                                                                                     Din 30 octombrie 2009 

 

CUNTUMUL TAXELOR 

SPECIALE PENTRU SERVICIILE ŞI ACTIVITĂŢILE OFERITE PERSOANELOR 

FIZICE ŞI JURIDICE PENTRU ANUL 2010 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea serviciului sau activităţii Cuantumul 

taxei 

Lei  

Oservaţii  

1 b) Serviciul de copiere documente prin xeroxare: 

- taxă copiator 

0,2 / pagină  

2 c) Serviciul pentru eliberarea documentelor din arhiva 

Consiliului Local 

- taxă pentru eliberarea copiilor după documente existente în 

arhiva primăriei cu excepţia documentelor care atestă vechime 

în muncă 

5/ pagină  

3 d) Serviciul privind efectuarea unor măsurători 

cadastrale, la cerere: 

- taxă pentru măsurarea unor suprafeţe de teren, la cerere 

20  

4 e) Serviciul de înregistrare şi avizare contracte de 

arendare: 

- taxă înregistrare şi avizare contract arendă 

2  

5 f)Activităţi temporare la sala de nunţi: 

- taxă folosire temporară sală de nunţi 

300  

6 g) Activităţi de desfacere a produselor în târgul 

săptămânal 

- taxă folosire temporară tarabă sau alt spaţiu din târgul 

săptămânal 

3  / m.p.   

 

 

 

 


