
ROMANIA
.ruDrrl'til, covASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 612018
pentru modificarea qi completarea H.C.L. nr.5212017 privind aprobarea impozitelor qi

taxelor locale pe anul2018

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude(ul Covasna, in gedinfl ordinar[;
Avdnd in vedere Adresa nr. ad. 712101.02.2018 a Institu{iei Prefectului * Judelul

Covasna, inregistratd la Prim6ria comunei MoacEa sub nr. 270105.02.2018;
AvAnd in vedere Expunerea de motive nr.311107.02.2018 a primarului comunei

MoacEa;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 312107.02.2018 al Compartimentr-rlui

financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moacqa;
Avdnd in vedere avizttl favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea

domeniului public Ai privat, patrimoniu, economic, buget, finanJe, agriculturd gi dezvoltare
regionald, al Comisiei pentru sdndtate, familie, proteclie social6 gi culte, inv6ldm6nt, culturd gi

gtiint6 tineret gi sport, respectiv al Comisiei pentru administraJie locald, juridica, ordine
publicd, drepturile omului, legislafia muncii qi disciplin6, amenajarea teritoriului, urbanism,
proteclia mediului qi turism ale Consiliului local al Comunei Moacqa;

Avdnd in vedere Hot6rdrea Consiliului local nr. 2712016 privind instituirea taxei
speciale de salubrizare in cazul prestaliilor de care beneficiazd utilizatorii fbrd contract dir-r

comuna MoacEa gi aprobarea Regulamentului privind stabilirea gi aplicarea taxei speciale de
salubrizare;

Avdnd in vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.465, art.484 qi art. 486 din Legea nr.22ll2Ol5
privind Codul fiscal, cu completdrile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 59 qi art. 60 din Legea nr.2412000 privind normele
de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b qi alin. (4) lit.
21512001 privind administratia publica localS, republicatd, cu modific[rile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (2) lit. c, qi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215l20}l privind
administratia publicd local6, republicatI, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HOTAn,t$TE

Art. I. - Se aprobd modificarea pct. I. "Impozitul qi taxd pe teren" din anexa Flotdr6rii
Consiliului local nr. 5212017 privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2018, prin
excluderea limitarii de 400 mp.

Art. II. - Hotdr6rea Consiliului local w. 5212017 privind aprobarea impozitelor qi

taxelor locale pe anul2018 se modificd Ei se completeazd cu Anexa nr. 2 ,,Regulament privind
stabilirea gi aplicarea taxelor speciale pe teritoriul comunei Moacqa pe anul 2018", conform
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Art. III. - Hotdrdrea Consiliului local nr. 5212017 privind aprobarea impozitelor gi

taxelor locale pe anul 2018 se modificd qi se compl eteazd. cu Anexa nr 3 ,,Regulame nt privind
instituirea altor taxe locale pe anul 2018, conform art. 486 din Legea nr.227l2Ol5 privind
Codul fiscal,, potrivit anexei nr.2laprezenta hotdrdre.

Art. IV. - Anexele nr. 1 qi nr.2 fac parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art. V. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se incredinleazit primarul

comunei Moacqa ;i Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei MoacEa.

Moacqa, la 16 februarie 2018
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.612018

ITBGULAMENT
privind stabilirea qi aplicarea taxelor speciale pe teritoriul

comunei Moacqa pe anul2018

l. Rcglementlri generale

Art. l. - in sensul Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarilc Ei
completdrile ulterioare gi a prezentei hotdrdri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul l,ocal
pentru functionarea unor servicii publice create in interesul persoanelor fizice gijuridice, care se
folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale.

Art.2. - in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din aceeaqi lege ,, taxele speciale
se fac venit la bugetul local qi se incasezd numai de la persoanele fizice gi juridice care
beneficieaz[ de serviciile publice locale pentru care s- au instituit taxele respective.

Art. 3. - Cuantumul taxelor speciale se stabilegte anual, iar veniturile oblinute din
acestea se utilizeazd, integral pentru acoperirea cheltuielilor efecutate pentru infiinlarea
serviciilor publice de interes local.

Art. 4. - Consiliul local Moacqa stabilegte prin prezentul Regulament condiliile gi
sectoarele de activitate in care se vor aplica taxe speciale.

ll. Catcgorii de taxe locale speciale aplicabile in anul 2018

II. 1. Taxa speciall privind eliberarca avizului program gi a autoriza{iei de func(ionare
pentru desfIgurarea activit[{ilor comerciale in comuna Moacqa

Art. 5. - (1) ln vederea asigurdrii punerii in aplicare a O.G. nr. 9912000 privind
comercializarea produselor gi serviciilor de pia!6, republicatd, cu modificarile ;i completarile
ulterioare se instituie:

a) taxa pentru avizului program gi a autorizaliei de funcJionare pentru desfbgurarea
activitdlilor comerciale in comuna Moacqa;

b) taxa pentru viza anuald, a avizului program qi a autorizaliei de func{ionare pentru
desfrgurarea activitAlilor comerciale in comuna Moacqa;

c) taxd de comert ambulant.
(2) Taxa pentru eliberarea avizului program gi a autoriza\tei de funcJionare pentru

desfrqurarea activitAtilor comerciale se achitd integral, anticipat eliberdrii acesteia, indiferent de
perioada rEmasd p6ni la sfhrqitul anului fiscal respectiv.

(3) Autorizalia de funcfionare se vizeazd, anual cu exceptia anului in care a fost
eliberat6.

(4) Taxa pentru viza anuald, a Autorizaliei de funcJionare, se achitd integral, anticipat
aplicdrii vizei.

(5) Taxele prevdzute la alin. (l) se incaseazd,prin Compartimentul financiar-contabil
din cadrul Primdriei comunei Moacqa.

(6) Taxa de comert ambulant se achitS lunar la casieria Primdriei comunei MoacEa.

II.2. Taxa speciall pentru inchirierea Ciminelor Culturale din Comuna Moac;a

Art. 6 - (1) Se instituie taxa speciald in afara ocaziilor de inmormdnt[ri pentru utilizarea
Cdminului Cultural din satul Pidureni.

Cdminul Culturale poate fi inchiriat de persoane fizice gi juridice pentru organizarea de
spectacole qi alte manifestlri culturale, activitdli de petrecere a timpului liber qi de divertisment,
pentru organizarea de expozilii precum gi pentru organizarea unor evenimente necesare
comunitdlii cu diverse ocazii.

(2) Taxaprevdzvtd la alin. (1) se incaseazd prin Compartimentul financiar-contabil din



cadrul Primlriei Comunei MoacEa.
(3) Taxele incasate vor fi folosite in mod exclusiv pentru cheltuielile albrente
intretinerilor, reparaf iilor gi modern izdrilor C[minului cultural.

IL 3. Taxa speciall pentru inchirierea Cabanci Ileqeneu, proprietatca Comunci Moacqa

Art. 7 - (1) Se instituie taxa speciald pentru inchirierea Cabanei BeEeneu proprietatea
Comunei Moacqa, care poate fi inchiriatd de cdtre asociafii, fundafii, persoane fizice gijuridicc
cu condilia oblinerii in prealabil a aprobirii primarului gi achitarii taxei speciale la casieria
Prim[riei comunei Moacqa sau prin virament bancar.

(2) Taxele incasate vor fi folosite in mod exclusiv pentru cheltuielile af'erente
intre{inerilor, reparafiilor gi modernizdrilor Cabanei in cauzd.

II. 4 TaxE speciale pentru servicii de xcrocopiat, scanat, multiplicat

Art. 8. - (1) Se instituie taxa speciald pentru servicii de xerocopiat, scanare, multiplicat
acte necesare populaliei in raporturile acesteia cu comuna MoacEa, rcalizat in cadrul Primdrici.

(2) Plata acestei taxe se face anticipat la Compartimentul financiar-contabil, iar sumele
oblinute din aceaste taxe vor fi utilizate pentru achizilionarea de materiale specilice activitalii
de multiplicare Ei intrelinerea aparaturii.

II. 5 Alte categorii de taxe speciale aplicabile in anul 2018

Art. 9 - (1) in vederea functiondrii in bune condilii a serviciilor publice create in
interesul persoanelor ftzice gi juridice, se stabilesc taxe speciale qi in urmdtoarele sectoarele de
activitate:

a) taxa pentru inchirierea buldo-excavatorului;
b) taxa pentru come4 stradal;
c) taxa pentru eliberarea plSculelor de inregistrare a vehicurlelor pentru care nu

existd obligalia inmatriculdrii: moped, cdrut6, tractor.
(2) Taxele speciale stabilite in alin. (1) se percep anticipat. Persoana care se va folosi de

serviciul public local, va depune o cerere in acest sens la Primdrie, la care se va anexa chitanla
privind plata taxei speciale.

(3) Taxele speciale se incaseazd, prin casieria Primdriei gi constituie venituri cur

destinalie speciald ale bugetelor locale qi vor fi utilizate exclusiv in scopurile pentru care au lbst
infiin{ate.



Anexa nr.2la H.C.L. nr.612018

Regulamcnt privind instituirca altor taxc locale pc anul 2018, conform art. 486 clin
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal

l. Taxa pentru indeplinirca proccdurii de clivor{ pe calc atlministrativ[

Art. 1. - (1) Procedura divorJului pe cale administrativ[ se realizeaza in baza unei
cereri inregistrate la Oficiul de stare civila din cadrul Primdriei, la care se anexeazd
dovada achitarii taxei pentru indeplinirea procedurii de divo( pe cale administrativa.

(2)Taxa se achiti la casieria Primdriei comunei Moacqa.

ll. Taxa pcntru eliberarea de copii heliograficc de pc planuri caclastrale sau de pc altc
asemenca planuri, dc(inutc de consiliile localc

Art. 2. - Copiile heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, definute de consiliul local se elibereazd dupd achitarea taxei la casieria Primdriei
comunei Moacqa.


