
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

HOT A.RA.REA NR. 6/2018 
pentru moclificarea ~i completarea H.C.L. nr. 52/2017 privind aprobarca impozitelor ~i 

taxelor locale pe anul 2018 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, judetul Covasna, in ~edinta ordinara; 
Avand in vedere Adresa nr. ad. 712/01.02.2018 a Institutiei Prefectului - Judeful 

Covasna, inregistrata la Primaria comunei Moaqa sub nr. 270/05 .02 .2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 311/07.02.2018 a primarului comunei 

Moaqa; 
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 312/07 .02.2018 al Compartimentului 

financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa; 
Avand 111 vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru admini strarea 

domeniului public $i privat, patrimoniu, economic, buget, finante , agricultura $i dezvoltare 
regionala, al Comisiei pentru sanatate, familie, protectie social a $i culte, invatamant, cultura $i 
$tiinta tineret $i sport, respectiv al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ord ine 
publica, drepturile omului, legislatia muncii $i disciplina, amenajarea teritoriului , urbanism, 
protectia mediului $i turism ale Consiliului local al Comunei Moaqa; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 27/2016 privind instituirea taxei 
speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din 
comuna Moac$a $i aprobarea Regulamentului privind stabilirea $i aplicarea taxei speciale de 
salubrizare; 

Avand in vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art. 465, art. 484 ~i art. 486 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art. 59 ~i art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normelc 
de telmica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificaril e ~i 
completarile ulterioare, 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b $i alin. (4) lit. c din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile $i completarile 
ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c, $i art. 115 alin. (l) lit. b din Legeanr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare ; 

Art. I. - Se aproba modificarea pct. I. "Impozitul ~i taxa pe teren" din anexa 1-Iotararii 
Consiliului local nr. 52/2017 privind aprobarea impozitelor $i taxelor locale pe amt! 2018 , prin 
excluderea limitarii de 400 mp. 

Art. II. - Hotararea Consiliului local nr. 52/2017 privind aprobarea impozitelor $i 
taxelor locale pe anul 2018 se modifica ~i se completeaza cu Anexa nr. 2 ,,Regulament privincl 
stabilirea $i aplicarea taxelor speciale pe teritoriul comunei Moaqa pe anul 2018", conform 
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Art. III. - Hotararea Consiliului local nr. 52/2017 privind aprobarea impozitelor ~i 
taxelor locale pe anul 2018 se modifica ~i se completeaza cu Anexa nr 3 ,,Regulament privind 
instituirea altor taxe locale pe anul 2018, conform art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal,, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. IV. - Anexele nr. 1 ~i nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. V. - Cu ducerea la 111deplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Moaqa ~i Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitatc al 
primarului comunei Moac~a. 

Moaqa, la 16 februarie 2018 

Contrascmncaza 
Sccrctar 

FtiWp-Fucr M. Zclinda 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 6/2018 

REGULAMENT 
privind stabilirea ~i aplicarca taxelor specialc pc tcritoriul 

comunci Moac~a pe anul 2018 

I. Rcglemcntari generate 

Art. 1. - In sensul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarilc ~i 
completarile ulterioare $i a prezentei hotarari, taxele speciale sunt instituite de Consiliul Local 
pentru functionarea unor servicii publice create in interesul persoanelor fizice $i juridice, care se 
folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 

Art. 2. - in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din aceea$i lege ,, taxele speciale 
se fac venit la bugetul local $i se incaseza numai de la persoanele fizice $i juridice care 
beneficieaza de serviciile publice locale pentru care s- au instituit taxele respective . 

Art. 3. - Cuantumul taxelor speciale se stabile$te anual, iar veniturile ob\inute din 
acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efecutate pentru infiintarea 
serviciilor publice de interes local. 

Art. 4. - Consiliul local Moaqa stabile$te prin prezentul Regulament conditiile $i 
sectoarele de activitate in care se vor aplica taxe speciale. 

II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile 'in anul 2018 

II. 1. Taxa speciala privind eliberarea avizului program ~i a autorizatici de functionare 
pentru desfa~urarea activitatilor comcrciale 'in comuna Moac~a 

Art. 5. - (1) In vederea asigurarii punerii in aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor $i serviciilor de piata, republicata, cu modificarile ~i completaril e 
ulterioare se instituie: 

a) taxa pentru avizului program $i a autoriza1iei de functionare pentru desfa$urarea 
activitatilor comerciale in comuna Moaqa; 

b) taxa pentru viza anuala a avizului program $i a autorizatiei de functionare pentru 
desfa$urarea activitatilor comerciale in comuna Moaqa; 

c) taxa de comert ambulant. 
(2) Taxa pentru eliberarea avizului program $i a autorizatiei de functionare pentru 

desfa$urarea activitatilor comerciale se achita integral, anticipat eliberarii acesteia, indiferent de 
perioada ramasa pana la sfar$itul anului fiscal respectiv. 

(3) Autorizatia de functionare se vizeaza anual cu exceptia anului in care a fo st 
eliberata. 

(4) Taxa pentru viza anuala a Autorizatiei de functionare, se achita integral , anticipat 
aplicarii vizei. 

(5) Taxele prevazute la alin. (1) se incaseaza prin Compartimentul financiar-contabil 
din cadrul Primariei comunei Moaqa. 

(6) Taxa de comert ambulant se achita lunar la casieria Primariei comunei Moaqa. 

11.2. Taxa speciala pentru 'inchirierea Caminelor Culturale din Comuna Moac~a 

Art. 6 - (1) Se instituie taxa speciala in afara ocaziilor de inmormantari pentru utilizarea 
Caminului Cultural din satul Padureni . 

Caminul Culturale poate fi inchiriat de persoane fizice $i juridice pentru organizarea de 
spectacole $i alte manifestari culturale, activitati de petrecere a timpului liber $i de divertismcnt, 
pentru organizarea de expozitii precum $i pentru organizarea unor evenimente necesare 
comunitatii cu diverse ocazii. 

(2) Taxa prevazuta la alin. (1) se incaseaza prin Compartimentul financiar-contabi I din 



cadrul Primariei Comunei Moaqa. 
(3) Taxele incasate vor fi folosite in mod exclusiv pentru cheltuielile afcrente 
intretinerilor, reparatiilor ~i modernizarilor Carninului cultural. 

II. 3. Taxa spcciala pentru inchirierea Cabanci Bc~eneu, proprietatca Comunci Moac~a 

Art. 7 - (1) Se instituie taxa speciala pentru inchirierea Cabanei Bqcneu proprictatca 
Comunei Moaqa, care poate fi inchiriata de catre asociapi, fundatii, pcrsoane fizice $i juridicc 
cu conditia obtinerii in prealabil a aprobarii primarului ~i achitarii taxei speciale la casicria 
Primariei comunei Moaqa sau prin virament bancar. 

(2) Taxele incasate vor fi folosite in mod exclusiv pentru cheltuielile aferentc 
intretinerilor, reparatiilor ~i modernizarilor Cabanei in cauza. 

II. 4 TaxE spcciale pentru scrvicii de xcrocopiat, scanat, multiplicat 

Art. 8. - (I) Se instituie taxa speciala pentru servicii de xerocopiat, scanare, multiplicat 
acte necesare populatiei in raporturile acesteia cu comuna Moaqa, realizat 111 cadrul Primarici . 

(2) Plata acestei taxe se face anticipat la Compartimentul financiar-contahil , iar sumclc 
obtinute din aceaste taxe vor fi utilizate pentru achizitionarea de materiale spccifice activ itatii 
de multiplicare $i intretinerea aparaturii. 

II. 5 Alte categorii de taxc specialc aplicabile in anul 2018 

Art. 9 - (1) In vederea functionarii in bune conditii a servicii lor publice create 111 
interesul persoanelor fizice $i juridice, se stabilesc taxe speciale $i 111 urmatoarcle sectoarele de 
activitate: 

a) taxa pentru inchirierea buldo-excavatorului ; 
b) taxa pentru comert stradal; 
c) taxa pentru eliberarea placutelor de inregistrare a vehiculelor pentru care nu 

exista obligatia inmatricularii: moped, caruta, 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 Primarie, la care se va anexa chitanta 
privind plata taxei speciale. 

(3) Taxele speciale se incaseaza prin casieria Primariei $i constituie ven ituri cu 
destinatie speciala ale bugetelor locale ~i vor fi utilizate exclusiv 111 scopurile pentru care au fast 
infiintate. 



Anexa nr. 2 la I-f. C.L. nr. 6/20 18 

Rcgulamcnt privind instituirca altor taxc locale pc anul 2018, conform art. 486 din 
Lcgca nr. 227/2015 privind Codul fi scal 

I. Taxa pcntru indcplinirca proccdurii de divort pc calc administra tiva 

Art. 1. - (1) Procedura divortului pe cale administrati va se reali zeaza in baza unei 
cereri inregistrate la Oficiul de stare civila din cadrul Primariei, la care sc anexcaza 
dovada achitarii taxei pentru indeplini rea proccduri i de divort pe cale admi nistrativa. 

(2) Taxa se achi ta la casieria Primariei comunei Moaqa. 

II. Taxa pcntru cliberarea de copii hcliograficc de pc planuri cadastralc sau de pc alt c 
ascmcnca planuri, dc(inutc de consiliilc locale 

Art. 2. - Copiile heliografi ce de pe planuri cadastrale sau de pe altc asernenea 
planuri , detinute de consiliul local se elibereaza dupa achitarea taxei la casieria Primariei 
comunei Moaqa. 


