ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NEGRILESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa Comuna Negrilesti, str.N.Iorga, nr.25

Tel/Fax.0236832671/0236832171
Cod fiscal.16655791

H O T A R I R E A Nr.___
Din ____________2008
PRIVIND: aprobarea infiintarii si organizarii Serviciului Public de
paza comunala pentru anul 2008 – com.Negrilesti,jud.Galati.
Initiator: Racasanu Viorel – primar al comunei Negrilesti, judetul Galati.
Numar de inregistrare:198/16.01.2008
Consiliul local al com.Negrilesti, judetul Galati, intrunit in sedinta
ordinara in data de ____________, ora 10,oo la sediul acestuia din comuna
Negrilesti, judetul Galati:
Avind in vedere Expunerea de motive prezentata de Primarul comunei
Negrilesti, inregistrata la nr:199/16.01.2008
Avind in vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului com.Negrilesti, inregistrat sub
nr.200/16.01.2008
Avind in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate
‘Economico-financiare” si “Invatamint, sanatate, juridica si de disciplina.
Avind in vedere procesele verbale ale adunarii reprezentantilor
familiilor organizate pe sate, inregistrate la nr.196/16.01.2008 si
197/16.01.2008
Avind in vedere prevederile art.18 alin.(4) si (5) din Legea
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, astfel cum a fost modificata si completata prin legea nr.9/2007:
Avind in vedere prevederile art.282 alin.(1) din Legea nr.571/2003 –
Codul Fiscal, precum si prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale:
Avind in vedere prevederile art.36 alin.(6) litera “a”, pct.7 din legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata:
In baza prevederilor art.45 alin.(1) din legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata:
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HOTARASTE
Art.1- Se aproba infiintarea si organizarea Serviciului Public de paza
comunala, ca structura fara personalitate juridica, in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Negrilesti.
Art.2- Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a
Serviciului public de paza comunala, a bunurilor publice si ale cetatenilor
comunei Negrilesti, judetul Galati, potrivit Anexei nr.1 la prezenta hotarire,
ce face parte integranta din aceasta.
Art.3- Se aproba Planul de paza al comunei Negrilesti, judetul Galati,
pe anul 2008, potrivit Anexei nr.2 la prezenta hotarire, ce face parte
integranta din aceasta.
Art.4-(1)- Pentru asigurarea bazei materiale, sustinerea si
functionarea Serviciului de paza comunala, se instituie o taxa speciala, in
suma de 50 lei pe familie.
(2)-Familiile constituite din persoane ajunse la virsta de pensionare,
de peste 60 ani vor contribui cu 50% din taxa stabilita.
Art.5 – Se aproba Regulamentul privind modul de stabilire, organizare si gestionare a fondurilor rezultate din taxa speciala prevazuta la art.4
din prezenta hotarire, conform Anexei nr.3 la prezenta hotarire, ce face parte
integranta din aceasta.
Art.6- (1)- Sunt scutite de obligatia de a contribui la plata taxei
speciale pentru sustinerea Serviciului public de paza comunala familiile a
caror persoane sunt bolnavi cronici incurabili, inapte medical gradul I sau II
de invaliditate, precum si veteranii de razboi.
(2)-Reprezentantii familiilor scutite potrivit prevederilor alin.(1), sunt
obligate sa depuna in termen de 1 luna de la adoptarea prezentei hotariri,
cerere insotita de documentele doveditoare prevazute de lege, pentru a fi
luate in evidenta.
Art.7- Compartimentul financiar- contabil al aparatului de specialitate
al primarului comunei Negrilesti, are obligatia de a contabiliza toate debitele
stabilite potrivit prevederilor prezentei hotariri, intr-un cont distinct, deschis
in afara bugetului local, acestea fiind utilizate in scopurile pentru care au fost
stabilite, iar contul de executie al acestora se aproba de catre Consiliul local.
Art.8- Primarul comunei, va lua masuri de indeplinirea prevederilor
prezentei hotariri, de a propune Consiliului local spre aprobare, in conditiile
legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal pentru Serviciul
Public de paza comunala si de a asigura punerea in aplicare a prevederilor
Planului de paza aprobat pentru anul 2008.
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Art.9- Secretarul comunei va face publica prevederile prezentei
hotariri si o va comunica domnilor primar si viceprimar al comunei,
compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
Primarului com.Negrilesti, Postului de politie al comunei, altor institutii
interesate, precum si Domnului Prefect al jud.Galati, in vederea efectuarii
controlului de legalitate.
PRESEDEINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEZ
Badina Zaharia
SECRETAR
Pintilie Cristian

HOTARIREA a fost adoptata in sedinta ordinara din ____________
Total consilieri ce compun consiliul local = 11
Total consilieri prezenti la sedinta = ____
Au votat: Pentru =____; contra =_____: abtineri = ____.

ANEXA Nr.___
H.C.L. Nr._____/2008
INSPECTORATUL DE
POLITIE JUD.GALATI
POSTUL DE POLITIE Al
COM.NEGRILESTI

AVIZAT
PRIMARUL
COM.NEGRILESTI
Racasanu Viorel

PLANUL DE PAZA
AL COMUNEI NEGRILESTI PE ANUL 2008
Baza legala – legea nr.333/2003, modificata si completata prin legea nr.9/2007,
privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor.

CAPITOLUL I
SITUATIA OPERATIVA
Com. Negrilesti, ca unitate administrativ teritoriala, face parte din teritoriul
jud. Galati fiind situate in partea de N-V a jud. Galati, la o distanta de circa 110 km. fata
de resedinta de judet si circa 15 km. fata de municipiul Tecuci.
Legatura intre localitatile ce compun judetul Galati si com. Negrilesti, se
realizeaza pe drumurile judetene din zona cu mijloacele de transport ale diversilor agenti
autorizati.
Com. Negrilesti dispune de o suprafata de circa 2500 ha si o populatie de
peste 3000 locuitori, din care circa 65% se afla in localitatea de centru, respective satul
Negrilesti. Comuna se incecineaza in partea de N cu comuna Ghidigeni, la S cu comuna
Munteni la E comuna Matca si la V comuna Munteni.
Principala activitate a locuitorilor com. Negrilesti, o constituie munca in
agricultura, iar pe raza comunei isi desfasoara activitatea un important numar de agenti
economici, societati comerciale, personae fizice sau juridice autorizate, care desfasoara
activitati economice, de prestare servicii sau comerciale. O alta parte a locuitirilor
comunei isi desfasoara activitatea in calitate de angajati ai diverselor societati din mun.
Tecuci sau alte localitati ale jud. Galati.
Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea un numar de 2 scoli generale, 2
gradinite de copii, o unitate sanitar-umana, un camin cultural, o unitate sanitar-veterinara,
o unitate postala, Postul de politie al comunei si respectiv institutia Consiliului local si a
Primariei com. Negrilesti.

CAPITOLUL II
DISPOZITIVE DE PAZA
In vederea asigurarii pazei comunale si a bunurilor publice, precum si ale
cetatenilor, in conformitate cu prevederile legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin legea nr.9/2007, Consiliul
local al comunei Negrilesti, hotaraste cu privire la modalitatea de efectuare a pazei in

comuna. In acest sens, Consiliul local a hotarit infiintarea si functionarea Serviciului
Public de paza comunala, ca structura fara personalitate juridic, in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Negrilesti.
In cadrul acestui serviciu, urmeaza ca la nivelul comunei Negrilesti, sa se
organizeze un numar de 4 patrule, incadrate cu cite 2 persoane fiecare, in total 8
persoane, din care: 2 patrule in satul Negrilesti si cu 2 patrule in satul Slobozia Blaneasa.
Personalul Serviciului Public de paza comunala, va beneficia potrivit normelor
legale in domeniu, de echipament de protectie, insemne distinctive, mijloace de iluminat
pe timp de noapte si cu avizul politiei de bastoane de cauciuc si alte mijloace de aparare
si interventie, exercitind atributiile specifice prevazute de lege.
Serviciul de paza se va executa in perioada martie – octombrie intre orele 21,oo –
05,oo, iar in perioada noiembrie – februarie intre orele 20,oo- 06,oo.

CAPITOLUL III
CONSEMNUL POSTURILOR
CONSEMNUL GENERAL:
Patrulele vor fi compuse din cite 2 persoane, ce vor fi dotate cu materialile si
mijloacele prevazute la capitolul II din prezentul Plan de paza.
Inainte de intrarea in serviciu, fiecare patrula va fi instruita de catre lucratorii
Postului de politie, ce vor stabili traseele in functie de situatia operativa existenta la nivel
de comuna, exercitind in acelas timp si alte sarcini trasate de catre conducerea Primariei
sau a Postului de politie al comunei.
In cazul constatarii unor abateri de la regulile de convetuire sociala sau comiterea
unor infractiuni, personalul de paza are obligatia anuntarii imediate a organelor de politie
si dupa caz ale Primariei, pe cit posibil sa incerce sa retina persoanele care au comis
astfel de fapte si deasemeni sunt obligate sa furnizeze date si informatii despre persoanele
suspecte pe care le intilnesc in timpul serviciului si aceste date sa fie aduse la cunostinta
organelor de politie cu care trebuie sa colaboreze in permanent ape timpul efectuarii
serviciului de paza.
In caz de incendii sau calamitati naturale, au obligatia de a actiona pentru
atentionarea populatiei comunei, anuntarea imediata a organelor de politie si ale
conducerii administrative a comunei, potrivit instruirii effectuate in acest sens.
Este interzisa prezenta la serviciu sub influienta bauturilor alcoolice sau
consumarea de bauturi in timpul serviciului de paza.
Personalul incadrat in serviciul de paza va avea pregatirea necesara insusirii
cunostintelor necesare executarii atributiilor de serviciu cu virsta de peste 18 ani impliniti
si alte conditii prevazute de legi speciale.
CONSMENUL PARTICULAR;
La nivelul comunei Negrilesti, se vor organiza 4 patrule de paza , din care 2 in
satul de centru Negrilesti si 2 patrule in satul component Slobozia Blaneasa, fiecare
patrula fiind incadrata cu cite 2 persoane, in total 8 persoane.
Fiecare patrula actioneaza pe un itinerar stabilit de organele de politie in functie
de situatia operativa momentul intrarii in serviciu.
Instruirea personalului de paza se va face de la locurile stabilite de comun acord
de conducerea Primariei si a Postului de politie din comuna.

Personalul de paza va efectua sarcinile si atributiile stabilite prin Fisa postului,
precum si alte sarcini incredintate la intrarea in serviciu de catre conducerea
administrativa a comunei si a Postului de politie din comuna.
In cazul unor situatii de forta majora, personalul de paza va fi intarit cu alte
persoane competente din rindul unor persoane beneficiare ale ajutorului social, sau
persoane incadrate in formatiunile Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta,
organizate la nivel de comuna.
CAPITOLUL IV- DISPOZITII FINALE
Personalul insarcinat din partea Primariei com.Negrilesti si a Postului de politie al
comunei, vor urmari indeplinirea intocmai a prevederilor prezentului plan de paza.

INTOCMIT
Sef Post politie
Dumitru Constantin
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REGULAMENT
de organizare si functionare a Serviciului public privind paza comunala,
a bunurilor publice si ale cetatenilor comunei Negrilesti, jud.Galati.
Cap.I – DISPOZITII GENERALE
Art.1- Pentru asigurarea ordinii si linistei publice, precum si pentru
cresterea eficientei pazei in comuna, a pazei bunurilor publice apartinind
domeniului public sau privat al comunei, pecum si ale cetatenilor, se
infiinteaza Serviciul public privind paza comunala, ca structura fara
personalitate juridica, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Negrilesti, judetul Galati.
Art.2- Activitatea Serviciului public de paza comunala, se realizeaza
in interesul cetatenilor, al comunitatii locale, al asigurarii pazei si protectiei
bunurilor ce apartin locuitorilor comunei, a obiectivelor de interes public
local si privat, precum si in sprijinul autoritatilor si institutiilor locale,
exclusive pe baza si in executarea legii.
Art.3- Serviciul public de paza comunala, se infiinteaza prin Hotarirea
Consiliului local al comunei Negrilesti si se subordoneaza Primarului
comunei Negrilesti.
Art.4- Activitatea Serviciului public de paza comunala se desfasoara
in baza prezentului Regulament de organizare si functionare.
Art.5- Nivelul de organizare, structura organizatorica si categoriile de
personal, se stabilesc anual prin Hotarirea Consiliului local, in functie de
Planul de paza al comunei si bugetul alocat si constituit cu aceasta destinatie.
Cap.II – Atributiile Serviciului Public de paza comunala.
Art.6- Serviciul Public de paza comunala, are urmatoarele atributii
principale:
a).- Asigura ordinea si linistea publica in comuna, potrivit planului de
paza aprobat, previne si combate incalcarea normelor legale de catre diverse
persoane in teritoriul comunei:
b).- Asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat
ale comunei, stabilite de Consiliul local si date in incredintare prin planul de
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paza potrivit graficului de exercitare a atributiilor de serviciu:
c).- Asigura dupa caz, insotirea si protectia reprezentantilor
Consiliului local si ale primariei, ori ale altor institutii publice, la executarea
unor controale sau actiuni specifice:
d).- Participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor
publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate
la nivel local:
e).-Sprijina activitatile desfasurate de autoritatile publice locale,
privind actiuni de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor in cazul unor
calamitati naturale, incendii, avarii, etc. precum si de limitare si inlaturare a
urmarilor provocate de astfel de evenimente:
f).- Urmareste modul de respectare a igienizarii localitatii si sesizeaza
primarul si viceprimarul comunei cu privire la situatiile constatate, in
vederea imbunatatirii starii de curatenie a comunei:
g).- Comunica in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele
cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decit cele stabilite si date in
competenta sa odata cu intrarea in serviciu de paza, despre care a luat
cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunii:
h).- Dupa caz, sprijina lucratorii Postului de politie cu privire la
indeplinirea activitatilor de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi
si executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute:
i).- Indeplinesc orice alte atributii incredintate de catre primar sau
imputernicitii acestuia.
Cap.III – Personalul Serviciului Public de paza comunala.
Art.7 – (1)-Personalul Serviciului public de paza comunala, se
compune din personal contractual, angajat in conditiile legii.
(2)- Personalul Serviciului Public de paza comunala beneficiaza
potrivit normelor legale in domeniu, cu echipament de protectie, insemne
distinctive, mijloace de iluminat pe timp de noapte si cu avizul politiei de
bastoane de cauciuc si alte mijloace de aparare si interventie, exercitind
atributiile specifice stabilite prin lege.
Art.8- Personalul Serviciului public de paza comunala, este investit cu
exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea
atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele comptentei stabilite prin
lege.
Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.
Art.9 – Personalul angajat al Serviciului Public de paza comunala

este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor,
Constitutia si legile tarii, angajamentul de serviciu, prevederile normelor
interne sis a indeplineasca dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind
activitatea lor profesionala.
Personalul angajat in Serviciul public de paza comunala, raspunde in
conditiile legii, pentru modul in care isi exercita atributiile de serviciu.
Cap.IV – Selectionarea, pregatirea si angajarea
personalului de paza comunala.
Art.10 – Pentru ocuparea postului de paznic in cadrul Serviciului
Public de paza comunala, se organizeaza concurs in conditiile legii.
Art.11- Persoana care se inscrie la concurs trebuie sa indeplineasca
conditiile generale legale si specifice prevazute pentru o astfel de functie, sa
aiba virsta minima de 18 ani.
Conditiile de organizare si desfasurare a concursului sau examenului
se stabilesc prin Dispozitia Primarului comunei Negrilesti, cu respectarea
prevederilor legale.
Art.12- Concursul va cuprinde trei etape si anume:
a).- selectarea dosarelor:
b).- lucrare scrisa/test grila, pentru verificarea cunostintelor necesare
indeplinirii atributiilor de serviciu:
c).- interviu.
Art.13- Candidatii declarati admisi la concurs, au obligatia sa se
prezinte in vederea numirii pe post, in termen de 5 zile lucratoare de la
expirarea termenului prevazut de lege pentru solutionarea contestatiilor.
Art.14- Primarul comunei, in termen de 15 zile de la data la care
candidatii au fost declarati admisi, emite Dispozitia de numire pe post si
incheie contractul de munca.
Neprezentarea candidatilor in vederea numirii pe post, atrage
decaderea din dreptul de a fi numit pe postul pe care a candidat. In acest caz
este notificat urmatorul candidat de pe lista cuprinzind punctajele finale ale
concursului, cu conditia sa fi obtinut punctajul final minim necesar
promovarii concursului.
Cap.V- Atributiile personalului Serviciului public de
Paza comunala, drepturi si obligatii.
Art.15- (1)- Sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare
pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin si sa nu consume bauturi
alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu:
(2).- La intrarea in serviciu sa verifice locurile si punctele vulnerabile
existente in teritoriul repartizat, sistemele proprii de paza ale agentilor si

societatilor din teritoriu cu care va colabora in exercitarea atributiilor
incredintate.
(3).- Sa cunoasca prevederile legale privind accesul la obiectivele si
regulile stabilite in planul de paza:
(4).- Sa nu paraseasca postul incredintat dacit in situatiile si conditiile
prevazute in consemnul postului:
(5).- Sa verifice toate obiectivele incredintate spre paza, sa constatate
daca exista surse ce ar putea produce incendii sau alte evenimente grave,
iar in cazul in care constata existenta unor astfel de surse sa informeze
imediat conducerea administrativa a comunei, organelle de politie si sa ia
masuri de salvare, limitare a pagubelor.
Art.16- Pe timpul executarii serviciului, personalului angajat in
Serviciul public de paza comunala ii este interzis:
a).- sa incredinteze bunurile din dotare, altor persoane:
b).- sa intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea
indatoririlor de serviciu:
c).- sa incredinteze fara aprobare, paza postului unei alte persoane:
d).- sa paraseasca postul inainte de ora stabilita prin consemn sau
inainte de a fi schimbat, atunci cand serviciul de paza se executa pe mai
multe schimburi.
Art.17 –(1) In realizarea atributiilor de serviciu, personalul de paza are
dreptul sa legitimize persoanele care au incalcat dispozitiile legale, ori
despre care are indicii ca se pregatesc sa comita sau au comis o fapta ilicita:
(2).- sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea si
identificarea persoanelor care au comis fapte antisociale si sa le predea
Postului de politie:
(3).- sa conduca la Postul de politie al comunei, orice persoana care
prin actiunile acesteia, pericliteaza viata altor persoane, ordinea si linistea
publica sau alte valori sociale:
Art.18- In exercitarea atributiilor de serviciu, este obligat sa poarte
asupra sa elementele din dotare, sa prezinte lgitimatia de serviciu si in relatia
cu alte persoane fizice sau juridice sa isi declare functia pe care o detine in
structura din care face parte.
Cap.VI – Atributiile Primarului privind organizarea si
functionarea Serviciului public de paza comunala.
Art.19- Principalele atributii ale primarului privind infiintarea,
organizarea si functionarea Serviciului Public de paza comunala sunt
urmatoarele:

a).- propune Consiliului local spre aprobare, in conditiile legii,
organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de
organizare si functionare a serviciului:
b).- indruma, supravegheaza si controleaza activitatea serviciului,
conform atributiilor stabilite prin lege si regulamentul de functionare:
c).- asigura fundamentarea bugetului necesar indeplinirii serviciului
de paza, a platii serviciilor de paza, etc.
Cap.VII – Dispozitii finale.
Art.20.- Serviciul Public de paza comunala, dupa caz, poate detine
immobile si spatii proprii, stabilite prin Hotarirea Consiliului local, necesare
exercitarii atributiilor.
Art.21- Finantarea cheltuielilor necesare infiintarii si functionarii
Serviciului de paza comunala, se asigura din bugetul local, precum si din
alte taxe stabilite de consiliul local in conditiile legii.
Art.22- (1)- Personalului Serviciului public de paza comunala isi
indeplineste atributiile sub autoritatea si controlul primarului comunei si nu
poate indeplini insarcinari din partea altor persoane.
(2).- Primarul comunei, poate delega prerogativele ce ii revin unei alte
persoane prin dispozitie.
Art.23- Salarizarea personalului angajat in Serviciul public de paza
comunala, este in functie de categoria din care face parte.
Art.24 – Prezentul Regulament se aproba prin Hotarire a Consiliului
local al com.Negrilesti, cu votul majoritatii consilierilor in functie, iar
modificarea sau completarea acestuia, se face la propunerea Primarului
comunei Negrilesti, a Sefului Postului de politie si a unei treimi din numarul
consilierilor in functie si se aproba cu votul majoritatii consilierilor in
functie.
PRESEDINTE SEDINTA
Badina Zaharia
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REGULAMENT
cu privire la modul de stabilire si conditiile gestionare si folosire a taxei
speciale, privind functionarea Serviciului public pentru paza comunala.
Art.1- Prezentul Regulament are ca scop stabilirea activitatii pentru
care se instituie taxa speciala, conditiile in care se poate institui, scopul
pentru care se instituie, persoanele care au obligatia privind plata taxei
speciale, destinatia fondurilor constituite si modul de gestionare a acestei
taxe.
Art.2- Pentru asigurarea bazei materiale, sustinerea functionarii
Serviciului Public de paza comunala in anul 2008 la nivelul comunei
Negrilesti, se instituie o taxa speciala in suma de 50 lei.
Art.3- Obligatia platii taxei prevazute la art.2 din prezentul
regulament, revine fiecarei familii care are domiciliul sau poseda bunuri
imobile (casa de locuit sau alte bunuri imobile) situate la intravilanul satelor
comunei Negrilesti, judetul Galati.
Art.4- Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Negrilesti, intocmeste evidenta tuturor
familiilor ce au obligatii la plata taxei prevazuta la art.2 din prezenta
hotarire, pe baza registrelor rol, efectueaza operatiunile de debitare si
urmareste incasarea debitelor stabilite pe fiecare familie.
Art.5- Sunt scutite de plata taxei mai susmentionate, familiile ale caror
persoane sunt bolnavi cronici incurabili, inapte medical gradul I sau II de
invaliditate, precum si veteranii de razboi.
Reprezentantii familiilor ce beneficiaza de scutirile mai susmentionate
au obligatia sa depuna in termen una luna de la adoptarea prezentei hotariri,
cerere insotita de documentele doveditoare prevazute de lege, pentru a fi
luate in evidenta.
Art.6- Compartimentul financiar contabil inregistreaza si gestioneaza
dosarele pentru familiile care beneficiaza de scutire potrivit prevederilor
art.4 din prezentul regulament si face operatiunile necesare in documentele
de evidenta.
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Art.7- Taxa speciala stabilita potrivit prevederilor prezentului
regulament si incaseaza si se inregistreaza intr-un cont distinct, deschis in
afara bugetului local.
Art.8- Plata taxei stabilite potrivit prezentului regulament, se
efectueaza in cuantumul si la termenele stabilite de lege pentru celelalte
categorii de impozite si taxe locale, potrivit legii nr.571/2003 – Codul fiscal.
Neplata taxei in cuantumul si la termenele stabilite atrage penalizari
potrivit legii pentru celelalte categorii de taxe si impozite locale.
Art.8- Taxa speciala incasata si realizata in baza prezentului
regulament poate fi utilizata numai in scopul in care a fost stabilita, respectiv
potrivit prevederilor art.2 din prezentul regulament.
Art.9- Orice nemultumiri sau litigii referitoare la taxa stabilita potrivit
prezentului regulament se solutioneaza potrivit regulilor prevazute in actele
normative ce reglementeaza activitatea financiar-contabila, impozite si taxe
locale.
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