
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 5 
din 23.01.2020 

privind: aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate 
in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale 
pentru anul 2020 Ia nivelul comunei Umbraresti, judetul Galati 

Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti,judetul Galati; 
Nr.inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 341 din 17.01.2020 

Consiliullocal al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 23.01.2020; 

Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr. 342 din 
17.0 1.2020; 

A vand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 343 din 17.0 1.2020; 

A vand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
A vand in vedere prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 pivind finantele pub lice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art. 454lit.g) si art.484 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art.9 alin.(l) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces 

Ia informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art.l29 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) din OUG 

nr.57 /2019 privind Codul administrativ; 
In baza art.139 alin.(3) lit.i) si ale art.l96 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrati v; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Regulamentul privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate 
in care se pot institui taxe speciale conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Se stabilesc si se aproba taxele speciale pentru anul 2020 conform anexei nr.2 Ia 
prezenta hotarare. 

Art.3. Primarul va duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul 
de specialitate. 

\J.t~~~zenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului, judetul Galati si se va 
gml.o$tiliil1~f\ u,,<jp,,.,_..,a prin grija secretarului comunei. 

CONTRASENINEAZA, 
SECRETAR, 

AN~ 



Anexa nr. 1 Ia Hotararea Consiliului local 
nr. 5 din 23.01.2020 

REGULAMENT 

privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in 
care se pot institui taxe speciale 

Art.l. Prezentul Regulament areca scop stabilirea activitatilor pentru care se pot institui 
taxe speciale, conditiile in care pot fi constituite, persoanele care au obligatia achitarii acestor taxe, 
destinatia fondurilor constituite din incasarea taxelor speciale. 

Art.2. La nivelul comunei Umbraresti, judetul Galati se pot constitui taxe speciale pentru 
anul 2020 pentru urmatoarele servicii si activitati: 

a) Folosirea temporara a Caminului cultural si a unor bunuri din dotarea acestuia; 
b) Eliberarea de adeverinte, certificate, alte inscrisuri care sa ateste un fapt sau o situatie; 
c) Participarea Ia masuratori de terenuri agricole proprietatea pesoanelor fizice sau juridice; 
d) Inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii; 
e) Eliberarea certificatului de inregistrare si a placutelor de inregistrare pentru vehiculele 

pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii; 
f) Comert stradal; 
g) Inregistrarea contractelor de arenda; 
h) Transmitere inscrisuri prin fax; 
i) Scanare si listare - biblioteca comunala. 
j) Folosirea temporara a tractorului consiliului local 

Art.3. (1).- Folosirea temporara a Caminului Cultural din comuna Umbraresti este un 
serviciu care consta in punerea Ia dispozitia persoanelor interesate a salii de festivitati a Caminului 
cultural, a salilor anexa si a altor bunuri mdin dotarea acestuia pentru organizarea de spectacole, 
nunti si alte activitati. 

(2) -De acest serviciu pot beneficia persoanele care doresc sa foloseasca temporar sala de 
festivitati sau bunuri din dotarea acestuia pentru organizarea de spectacole, nunti si alte activitati. 

(3)- Pentru folosirea temporara a Caminului cultural si a dotarilor acestuia se pate institui o 
taxa speciala numita taxa pentru folosirea temporara a caminului cultural si a dotarilor acestuia. 

(4)- Taxele incasate din atribuirea in folosinta temporara a Caminului cultural constituie 
venituri extrabugetare si urmeaza sa fie folosite pentru acoperirea cheltuielilor care vor fi facute cu 
intretinerea si functionarea caminului cultural. 

Art.4.(1)- Serviciul de eliberare de adeverinte, certificate, alte inscrisuri care sa ateste un fapt 
sau o situatie de catre compartimentele functionale ale Consiliului local al comunei Umbraresti; 

(2)- De acest serviciu pot beneficia persoanele care solicita eliberare de adeverinte, 
certificate, alte inscrisuri care sa ateste un fapt sau o situatie de catre compartimntele functionale ale 
aparatului de specialitate ale primarului comunei; 

(3) - Pentru serviciul prestart se poate institui o taxa speciala numita taxa pentru serviciul 
de eliberat adeverinte, certificate, alte inscrisuri care sa ateste un fapt sau o situatie; 

(4)- Taxele incasate pentru aceste servicii constituie venituri extrabugetare si urmeaza sa fi 
folosite pentru acoperirea cheltuielilor care vor fi facute cu materialele consumabile (hartie, toner, 
fomulare tipizate, etc.). 



Art.5. (1) - Serviciul privind participarea Ia masuratori de terenuri agricole proprietatea 
persoanelor fizice sau juri dice: 

(2) -De acest serviciu poate benefiCia orice persoana fizica sau juridica care solicita 
participarea Ia masuratori a terenurilor detinute in proprietate sau folosinta; 

(3)- Pentru serviciul prestat se poate institui o taxa speciala numita taxa pentru 
participarea Ia masuratori de terenuri agricole proprietatea persoanelor fizice sau juridice; 

(4)- taxele incasate pentru aceste servicii constituie venituri extrabugetare si urmeaza sa 
fie folosite pentru acoperirea cheltuielilor care vor fi facute pentru consumabile - combustibil, etc. 

Art.6. Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea 
inmatricularii. 

Art.7. Taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare si a placutelor de inregistrare a 
vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii. 

Art.8. Taxa comert stradal. 
Art.9. Taxa inregistrare contracte de arenda. 
Art.lO.Taxa pentru transmitere inscrisuri prin fax. 
Art.ll. Taxa scanare si listare - biblioteca comunala. 
Art.12. Taxele speciale care se instituie Ia art.6 -art.ll si incasate, constituie venituri 

extrabugetare si urmeaza a fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor care vor fi facute pentru 
materiale consumabile. 

Art. 13. (1).- Folosirea temporara a tractorului consiliului local este un serviciu care consta 
in punerea Ia dispozitia persoanelor interesate a tractorului consiliului local pentru rezolvarea unor 
probleme. 

(2) -De acest serviciu pot beneficia persoanele care doresc sa foloseasca temporar tractorul 
consiliului local. 

(3)- Pentru folosirea temporara a tractorului se poate institui o taxa speciala numita taxa 
pentru folosirea temporara a tractorului consiliului local. 

(4)- Taxele incasate din atribuirea in folosinta temporara a tractorului constituie venituri 
extrabugetare si urmeaza sa fie folosite pentru acoperirea cheltuielilor care vor fi facute cu 
intretinerea si functionarea acestuia. 

Art.14. (1)- Folosirea temporara a buldoexcavatorului consiliului local este un serviciu care 
consta in punerea la dispozitia persoanelor interesate a buldoexcavatorului consiliului local pentru 
rezolvarea unor probleme. 

(2)- De acest serviciu pot beneficia persoanele care doresc sa foloseasca temporar 
bildoexcavatorul consiliului local. 

(3)- Pentru folosirea temporara a buldoexcavatorului se poate institui o taxa speciala numita 
taxa pentru folosirea temporara a buldoexcavatorului consiliului local. 

(4)- Taxele incasate din atribuirea in folosinta temporara a buldoexcavatorului constituie 
venituri extrabugetare si urmeaza sa fie folosite pentru acoperirea cheltuielilor care vor fi facute cu 
intretinerea si functionarea acestuia. 

Art.15. (1) Taxele speciale pentru anul2020 pot fi stabilite numai pentru serviciile si 
activitatile prevazute in prezentul Regulament. 

(2) Hotararea Consiliului local prin care se stabilesc taxe speciale urmeaza sa fie facuta 
publica prin afisare Ia sediul Primariei si pe site-ul www.primaria-umbraresti.ro. 

II-



Anexa nr. 2 Ia Hotararea Consiliului local 
nr.5 din 23.01.2020 

T AXE SPECIALE PENTRU ANUL 2020 

Denumirea taxei speciale Cuantumul taxei speciale pentru anul 2020 

l.Taxa pentu folosirea Caminului cultural si a unor 
bunuri din dotarea acestuia 
- Taxa pentru folosirea temporara a Caminului 

cultural - 24 ore 1.000 lei 
- Taxa pentru folosirea Caminului cultural 

pentru diferite activitati : 3-10 ore 400 lei 
2. -Taxa pentru serviciul de eliberat adeverinte, alte 
inscrisuri 5 lei 

-Taxa eliberat certificate 10 lei 
-Taxa eliberat acte arhiva 10 lei document 
-Taxa eliberat copii acte A4-2lei 

A3 -4lei 
3. Taxa pentru participarea la masuratori de 
terenuri agricole, proprietatea persoanelor fizice 50 lei pentru fiecare solicitare 
saujuridice, deplasare cu mijloc de transportal 
Primariei 
4. Taxa pentru inregistrare vehicule pentru care nu 

necesita obligativitatea inmatricularii 50 lei 
5. Taxa pentru eliberarea certificatului de 

inregistrare si a placutelor de inregistrare pentru 
vehiculele pentru care nu exista obligativitatea 
inmatricularii 
-moped 20 lei 
- carute 50 lei 
-tractor 50 lei 
- remorci 50 lei 

6. Taxa comert stradal 50 lei 
7. Taxa inregistrare contracte de arenda 5 lei/contract 
8. Taxa transmitere inscrisuri prin fax 

-in tara 5 lei/pagina 
- in strainatate 10 lei/pagina 

9. Taxa scanare si listare- biblioteca comunala 1 leu/pagina 

10. Taxa folosire temporara a tractorului 50 lei/ora 
11. Taxa folosire temporara a buldoexcavatorului 70 lei/ora 


