Anexa nr.1
TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2020
PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ

1. Tansport apă, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni – 200,00 lei/ intervenţie ;
2. Limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora – 250,00
lei/ intervenţie ;
3. Eliberarea căilor de circulaţie de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport accidentate
– 150,00 lei/ intervenţie ;
4. Intervenţia în cazul producerii unor situaţii de urgenţă la operatorii economici, în baza unei
Convenţii scrise, 300,00 lei/ lună ;
5.Buldoexcavator - 100 lei/ora exceptand de plasarea
6.Camion – 120 lei/ora
- 80 lei/stationarea /ora
7.Taxele sunt valabile doar atunci cind culpa apartine solicitantilor ;

Presedinte de sedinta
consilier,SUCIU NICOLAE

Contrasemneaza
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
BOGDAN PETRONELA - VIORICA

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxelor speciale pe anul 2020 pentru serviciile
prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
1. Titlul proiectului de hotărâre
Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor speciale pe anul 2020 pentru serviciile
prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii deUurgenţă.
2. Motivul emiterii proiectului de hotărâre
Acest proiect de hotărâre a fost emis pentru instituirea unor taxe speciale pentru serviciile
prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Acest serviciu a primit solicitări din
partea unor agenti economici pentru încheierea unor Convenţii în vederea intervenţiei în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă, însă în lipsa instituirii unor taxe în acest sens a făcut imposibilă
încheierea acestor Convenţii.
Art.36 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor prevede :
o pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă
voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta
îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
▪ supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii,
manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
▪ transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
▪ limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
▪ efectuarea de lucrări la înălţime;
▪ transport de apă.
3. Temeiul legal pentru emiterea acestui proiect de hotărâre
o art.282 din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal prevede :
▪ pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale ;
▪ taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local,
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, sau de la cele
care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de
activitate a acestui tip de serviciu.
o art.30 din Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale stipulează :
▪ pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor
fizice şi juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale ;

▪

▪

▪
▪
▪

cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor
curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii ;
prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare
şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele
respective ;
hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul
acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presa ;
taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se
folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective ;
taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului
local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de
execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative ;

o art.36 din Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor prevede :
▪ pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de
urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau
juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
• supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri,
expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele
asemenea;
• transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din
fântâni;
• limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
• efectuarea de lucrări la înalţime;
• transport de apă.
4. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de hotărâre
Potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, punctele nr.193 şi 194 referitoare la Titlul IX – Impozite
şi taxe locale :
• hotărârile adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale, în legatură cu
perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la
sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi vor fi publicate, potrivit legii ;
• împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de
la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen autoritatea deliberativă
care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.
PRIMAR,
RUSU DANIEL GHEORGHE
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HOTĂRÂREA NR. 12/2020
privind instituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de catre Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă
Consiliul Local al comunei Șpring, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Spring, Rusu Daniel
- referatul întocmit de dl.Cotarlea Nicolae, şef serviciu SVSU prin care se propune instituirea taxelor
speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ;
- art.36, alin.(1) si (2) din Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
- art.282 din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal ;
− având în vedere prevederile art.30, alin. (2) din Legea 273/ 2006 privind finanţele publice
locale
− Avizul favorabil al comisiei de specialitate
În baza art. 196 , alin.1 lit b),din OG 57/2020 privind codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Pentru anul 2020, se instituie taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă.
Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite, în termenul şi în condiţiile
prevăzute de Legea nr.554/ 2004, privind Contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba;Primarului Comunei Spring;Viceprimarului Comunei
Spring;Birou Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare;
Spring la data de 29.01.2020
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