ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 50
privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza comunei Ivanesti,
judetul Vaslui incepand cu data de 01 ianuarie 2012

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ivanesti din care rezulta
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea cuantumului taxelor
speciale ce se vor utiliza pe raza comunei Ivanesti incepand cu data de 01 ianuarie 2012;
In conformitate cu prevederile:
-art 26, alin (2) si alin (4) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006, privind serviciul de salubrizare a
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.25 ,lit. “d” din Legea 481/08.11.2004 privind Protectia Civila, republicata in M.Of. nr. 554
din 22 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii arendarii nr.16/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Ordonantei Guvernului
nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata si
Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si a
Metodologiei pantru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor
nr 2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor is Administrarea Bazelor de Date
si ale Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 30 din Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- art. 282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) litera “c” si art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Ivanesti, judetul Vaslui;
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba cuantumul taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza comunei Ivanesti, judetul
Vaslui, incepand cu data de 01 ianuarie 2012 conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2 Taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice care locuiesc in blocurile de locuinte
din comuna Ivanesti, precum si taxa speciala de salubrizare pentru persoanele juridice,
intreprinderi individuale , intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, unităţi de cult,
filialele, sucursalele şi punctele de lucru autorizate să funcţioneze pe raza comunei Ivanesti,
denumite în continuare contribuabili, se plateste lunar, in termen de 30 zile de la expirarea lunii

pentru care se face plata. Pentru neachitarea in termen a taxelor se vor calcula majorari de
intarziere potrivit legislatiei in vigoare.
Art.3 Sumele rezultate din incasarea taxelor stabilite potrivit art.1 constituie venit cu destinatie
speciala si vor fi utilizate numai in scopul pentru care a fost instituita taxa.
Art.4 Constatarea, incasarea si urmarirea taxelor speciale stabilite potrivit prevederilor art.1 se
realizeaza prin interdiul compartimentului de specialitate al primarului comunei Ivanesti.
Art. 5 Creantele fiscale reprezentand taxe speciale restante aflate in sold la data de 31 decembrie
a anului 2012, mai mici de 10 lei, se anuleaza.
Art.6 Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage dupa sine
calcularea de majorari de intarziere si sanctiuni in cuantumurile prevazute in actele normative in
vigoare.
Art.7 Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2012.
Art. 8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Ivanesti,
judetul Vaslui.
Art.9 Un exemplar de pe prezenta se va comunica, prin grija secretarului comunei, la :
- Institutia prefectului – judetul Vaslui;
- Primarul comunei Ivanesti,;
- Compartiment financiar contabil;
- Se va afisa.
Ivanesti, 16.12.2011

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Ciocan Radu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
jrs. Cozma Ovidiu

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA
La Hotararea Consiliului Local Ivanesti nr. 50 / 2011 privind aprobarea cuantumului taxelor
speciale ce se vor utiliza pe raza comunei Ivanesti, judetul Vaslui incepand cu data de 01
ianuarie 2012
Nr.
crt

Taxe speciale

1.

Taxa anuala pentru vehicule agricole si tractoare
(combine, cositori, tractoare neinmatriculate)
Taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare
pentru atelaje cu tractiune animala, vehicule agricole si
tractoare

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9
10
11
12

13
14
15

Taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare
pentru mopede
Taxa anuala pentru iluminat public
Taxa lunara salubrizare persoane fizice blocuri locuinte
Taxa lunara salubrizare persoane juridice, intreprinderi
individuale , intreprinderi familiale, persoane fizice
autorizate, unităţi de cult, filialele, sucursalele şi punctele
de lucru autorizate
Taxa anuala pe linie de protectie civila
Taxa acces atelaje tractiune animala in zilele de targ
comunal
Taxa oficiere casatorie zile lucratoare
Taxa oficiere casatorie zile nelucratoare si sarbatori
legale
Taxa eliberare certificate fiscale persoane fizice
Taxa eliberare certificate fiscale persoane juridice
Taxa pentru verificare suprafete teren
intravilan/extravilan la solicitarea contribuabililor
Taxa de inregistrare a contractelor de arenda
Taxa pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa
Taxa pentru eliberarea unor formulare tipizate

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Ciocan Radu

Taxa aprobata de Consiliul
Local Ivanesti incepand cu
data de 01 ianuarie 2012
34 lei
Carute – 25 lei/ vehicul
Tractoare, vehicule agricole
(combine, cositori) – 50
lei/vehicul
50 lei/ moped
10 lei/an
3 lei/persoana/luna
15 lei/luna

5 lei/an/familie
2 lei / atelaj
35 lei
50 lei
5 lei
10 lei
50 lei
25 lei/contract inregistrat
300 lei
5 lei

Contrasemneaza,
Secretarul comunei Ivanesti,
Jrs. Cozma Ovidiu

