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ANEXA Nr.2
La Hotararea nr.36/15.12.2016
REGULAMENT
privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale la
nivelul com.Negrilesti, judetul Galati.
Art.1- Prezentul Regulament are ca scop stabilirea activitatilor pentru care se instituie
taxe speciale, conditiile in care pot fi instituite, scopul pentru care se instituie, persoanele
care au obligatii pentru plata taxelor stabilite, destinatia fondurilor constituite si modul de
gestionare a acestor taxe.
Art.2- La nivelul com.Negrilesti, judetul Galati, pentru anul 2016, se pot institui taxe
speciale, pentru urmatoarele servicii si activitati ;
a).- Taxa pentru serviciile efectuate privind incheierea si inregistrarea contractelor de
arenda (Noul cod civil) si taxa inregistrare oferte de vanzare teren extravilan (Legea
17/2014) ;
b).- Taxa pentru folosirea temporara a spatiului caminului cultural din comuna
c).- Taxa pentru finantarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta ;
Art.3- (1) – Pentru efectuarea serviciului de inregistrare, evidenta si eliberare a
contractelor de arenda, incheiate in baza Codului Civil si a ofertelor de vanzare teren
extravilan se instituie o taxa speciala stabilita de consiliul local.
(2)- De serviciile efectuate in acest domeniu, beneficiaza atit persoane juridice, cit si
persoane fizice, care doresc sa incheie in conditiile legii, contracte de arenda.
(3)- Taxele realizate in acest domeniu se constituie ca venit extrabugetar.
(4)- Taxele incasate se pot folosi pentru functionarea acestui serviciu si acoperirea
cheltuielilor materiale necesare procurarii documentelor de evidenta si de alta natura
necesare, imprimate, etc.
(5)- Taxa stabilita de consiliul local se incaseaza si se contabilizeaza de catre organele
fiscale ale aparatului de specialitate.
Art.4-(1)- Pentru folosirea temporara a spatiului caminului cultural din comuna, se
instituie o taxa stabilita de consiliul local la care se adauga contravaloarea consumului de
energie electrica.
(2)- Taxa se instituie pentru folosirea temporara a salii caminului cultural din
comuna si a dependintelor acestuia, cat si pentru beneficierea de unele bunuri din dotarea
acestuia, pentru serviciile prestate.
(3)- Beneficiarii acestui serviciu pot fi atat persoane fizice, cat si persoane juridice,
care solicita spatiul pentru desfasurarea unor activitati, manifestari adecvate.
(4)- Taxa stabilita de consiliul este stabilita pe unitatea de timp o ora si aceasta se
achita procentual in functie de timpul solicitat dar nu mai putin de 5 ore.
(5)- Taxa realizata ca urmare a prestarii acestei activitati, se constituie ca venit
extrabugetar.
(6)- Taxa incasata se poate folosi pentru finantarea activitatilor privind organizarea si
functionarea managementului caminului cultural.
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(7)- Taxa stabilita de consiliul local, se incaseaza si se contabilizeaza de catre
personalul financiar al aparatului de specialitate.
Art.6-(1)- Pentru finantarea activitatii Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta, se
instituie de catre consiliul local o taxa speciala.
(2)- Beneficiarii acestui serviciu sunt toate gospodariile cetatenesti din
teritoriul comunei, care detin bunuri imobile (case de locuit si anexe gospodaresti) pe
teritoriul com.Negrilesti, indiferent de domiciliul acestora, precum si agentii economici si
societatile comerciale care detin bunuri imobile pe teritoriul comunei pentru activitati de
productie sau prestari servicii.
(3)- Taxa speciala este stabilita in suma fixe pentru perioada unui an calendaristic si
se poate achita in transe semestriale potrivit prevederilor legii impozitelor si taxelor locale.
(4)- Evidenta taxei stabilite, se tine de catre personalul financiar al aparatului de
specialitate, pe baza rolurilor financiare, pentru fiecare contribuabil.
(5)- Taxa incasata se contabilizeaza ca venit extrabugetar.
(6)- Veniturile realizate din aceasta activitate, se pot folosi numai pentru finantarea
activitatilor ce revin Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al com.Negrilesti, potrivit
reglementarilor legale in domeniu.
(7)- Sunt scutite de plata acestei taxe, acele gospodarii cetatenesti care se incadreaza
in categoria celor scutite de plata celorlalte impozite si taxe locale, potrivit hotararilor
adoptate de consiliul local.
(8)- Evidenta veniturilor si cheltuielilor efectuate din aceasta taxa, se efectueaza de
catre personalul financiar din aparatul de specialitate.
Art. 7 Se instituie taxa speciala de habitat pentru efectuarea serviciului de salubrizare.
Taxa speciala este stabilita in suma fixa de persoana pe luna .
- Evidenta taxei stabilite, se tine de catre personalul financiar al aparatului de
specialitate, pe baza rolurilor financiare, pentru fiecare contribuabil.
- Taxa incasata se contabilizeaza ca venit extrabugetar.
- Veniturile realizate din aceasta activitate, se pot folosi numai pentru finantarea
activitatilor de salubrizare de pe teritoriul l com.Negrilesti, potrivit reglementarilor legale in
domeniu.
- Sunt scutite de plata acestei taxe, acele gospodarii cetatenesti care se incadreaza in
categoria celor scutite de plata celorlalte impozite si taxe locale, potrivit hotararilor adoptate
de consiliul local.
- Evidenta veniturilor si cheltuielilor efectuate din aceasta taxa, se efectueaza de catre
personalul financiar din aparatul de specialitate.
Art.8- (1)- Taxele speciale pentru anul 2017, pot fi stabilite numai pentru serviciile si
activitatile prevazute de acest regulament.
(2)- Hotararea Consiliului local prin care se instituie aceste taxe, se publica prin
afisare la sediul Consiliului local al com.Negrilesti
(3)- Impotriva hotararii adoptate de Consiliul local, persoanele interesate pot face
contestatii in termen de 15 zile de la afisare.
Dupa expirarea termenului de 15 zile, Consiliul local se intruneste si delibereaza
asupra contestatiilor depuse.
PRESEDINTE DE SEDINTA
IVAN VIOREL
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