
        Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 68 din 27.11.2020 
 

REGULAMENTUL 
DE STABILIRE A PROCEDURII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE 

 
 

I . SCOPUL ADOPTĂRII PREZENTULUI REGULAMENT 
 
 Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalităţile 
ce trebuie îndeplinite în procedura de instituire și percepere a taxelor speciale. 
 

II. DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE SE ADOPTĂ TAXE SPECIALE 
 
 Art. 2.  Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt: 
- copiere și comunicare documente din arhiva Primăriei; 
- domeniul agricol; 
- urbanism; 
- cultură. 

Art. 3.  Taxele speciale pot fi stabilite numai pentru serviciile şi activităţile prevăzute în 
prezentul regulament, care poate fi modificat prin hotărârea Consiliului Local. 

Art. 4. Domeniile de activitate prevăzute în prezentul titlu se vor completa în funcție de 
necesitățile comunității în conformitate cuprevederile legale. 

 
III. CONDIȚII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE 

 
 Art. 5.  Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice și juridice 
care se folosesc de serviciile oferite de  instituţie, pentru care s-au instituit taxele respective. 
 Art. 6. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituția publică, de către personalul din cadrul 
compartimentului buget-finanțe, contabilitate, taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea. 
 Art. 7. Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea 
se utilizează integral pentru finanţarea, acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a 
compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei care oferă aceste servicii. 

Art. 8.  Taxele speciale se vor percepe numai după ce hotărârile Consiliului Local prin 
care au fost aprobate vor fi aduse la cunoștința publică. 

Art. 9. Sumele încasate din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se 
reportează în anul următor cu aceeași destinație, odată cu încheierea exercițiului bugetar. 

Art. 10. Condițiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru 
instituirea taxelor speciale. 

 
IV. SERVICII OFERITE DE PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 

 
Art. 11.  (1) Copierea constă în xeroxarea pentru persoanele fizice și persoanele 

juridice a diferitelor acte, documente, în format A4. 



(2) Pentru serviciul prestat, menţionat la alin. 1, se instituie taxă specială în cuantum de 
0,5 lei/pagină. 

(3) Taxa va fi încasată de către personalul compartimentului buget-finanțe, contabilitate, 
taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea. 

 (4) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare şi urmează să fie 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de consumul de toner şi hârtie de tip xerox. 

Art. 12. (1) Eliberarea de extrase şi copii de pe actele existente în arhiva Primăriei 
constă în eliberarea, la cerere, a unor documente înregistrate în evidenţele instituţiei, cu 
excepţia celor cu caracter secret . 

(2) Pentru serviciul prestat, menţionat la alin. (1), se instituie taxă specială în cuantum 
de 5 lei/document 

 (3) Taxa va fi încasată de către personalul compartimentului buget-finanțe, 
contabilitate, taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea.  

 (4) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare şi urmează să fie 
utilizate pentru pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. 

Art. 13. (1) Remăsurarea, verificarea datelor ce stau la baza cererii constă în deplasarea 
pe teren a reprezentanţilor compartimentului registru agricol, fond funciar, cadastru și urbanism, 
pentru a constata dacă datele existente în înscrisuri corespund realităţii din teren.  

 (2) Pentru serviciul prestat, menţionat la alin. (1), se instituie taxă specială în cuantum 
de 104 lei/parcelă. 

 (3) Taxa va fi încasată de către personalul compartimentului buget-finanțe, 
contabilitate, taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea. 

 (4) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare şi urmează să fie 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarea acestei activităţi. 

Art. 14. (1) Întocmirea schiţei de amplasament de către reprezentantul compartimentului 
agricol, fond funciar, cadastru și urbanism constă în poziţionarea imobilului faţă de punctele 
cardinale, faţă de limita exterioară, faţă de vecinătăţi. 

 (2) Pentru serviciul prestat, menţionat la alin. (1), se instituie taxă specială în cuantum 
de 26 lei/schiță. 

 (3) Taxa va fi încasată de către personalul compartimentului buget-finanțe, 
contabilitate, taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea. 

 (4) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare şi urmează să fie 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarea acestei activităţi (consum toner, 
hârtie). 
 Art. 15. (1) Închirierea buldoexcavatorului presupune punerea la dispoziția persoanelor 
fizice/juridice a acestui utilaj, în baza unei cereri, în vederea realizării unor diverse lucrări. 

(2) Pentru serviciul prestat, menţionat la alin. (1), se instituie taxă specială în cuantum 
de 109 lei/h. 

 (3) Taxa va fi încasată de către personalul compartimentului buget-finanțe, 
contabilitate, taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea. 
   (4) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare şi urmează să fie 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarea acestei activităţi. 
 Art. 16. (1) Contravaloarea certificatului de înregistrare auto lente este în cuantum de 
45 lei, iar contravaloarea plăcuţei de înregistrare este în cuantum de 49 lei. 



(2) Taxa va fi încasată de către personalul compartimentului buget-finanțe, contabilitate, 
taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea. 
   (3) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare şi urmează să fie 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarea acestei activităţi. 
 Art. 17. (1) Închirierea Căminelor Culturale și a sălii de sport, a folosirii mobilierului şi a 
obiectelor de inventar presupune punerea acestora la dispoziția persoanelor fizice/juridice, în 
baza unei cereri, pentru organizarea de diverse evenimente (nuntă, botez, masă festivă, zile 
aniversare, onomastică, parastas, comemorări, etc.). 

 (2) Pentru serviciile prestate, menţionate la alin. (1), se instituie taxe speciale în 
cuantumurile prevăzute în anexa nr. 1. 

 (3) Taxele vor fi încasate de către personalul compartimentului buget-finanțe, 
contabilitate, taxe și impozite al Primăriei comunei Săliștea. 
   (4) Taxele încasate pentru aceste servicii constituie venituri bugetare şi urmează să fie 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarea acestor activităţi. 
 

V. MODALITĂȚI DE CONSULTARE ȘI OBȚINERE A ACORDULUI PERSOANELOR 
FIZICE ȘI JURIDICE BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE INSTITUIE 

TAXE SPECIALE 
 

Art. 18. (1) Taxele speciale sunt aduse la cunoştința publicului cu 30 de zile lucrătoare 
înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către Consiliul Local, prin publicarea 
unui anunț referitor la această acțiune și afișarea la sediul propriu, într-un spațiu accesibil 
publicului și prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei comunei Săliștea. 

 (2) Anunțul va cuprinde următoarele elemente: 
- referatul de aprobare și raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului 

normativ propus; 
- termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot transmite în scris 

propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii. 
Art. 19. Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de 

la aducerea la cunoștința publică a anunțului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre. 
Art. 20. Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin 

care se propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de 
către persoanele fizice și juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui 
lucru. 

Art. 21. Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâre prin 
care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local, în forma 
propusă de inițiator. 

 
VI. APROBAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL A HOTĂRÂRILOR PRIN CARE SE 

INSTITUIE TAXE SPECIALE 
 

 Art. 22. Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii 
Consiliului Local cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



Art. 23.  Hotărârile prin care se stabilesc taxele speciale se adoptă prin votul majorității 
consilierilor în funcție şi vor fi aduse la cunoștința publică. 

 
VII. DISPOZIȚII FINALE 

 
Art. 24. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale în 

vigoare. 
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