ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea art. 31 din HCL nr. 132/23.12.2013 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014

Consiliul local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în data de
30.10.2014;
Analizând:
referatul nr. 7937/24.10.2014 a biroului buget finanţe contabilitate,
resurse umane, impozite şi taxe locale;
HCL nr. 132/23.12.2014;
cererea nr. 7821/23.10.2014 formulată de către Clubul Sportiv Mova
Alba Iulia;
expunerea de motive a primarului în calitatea sa de iniţiator;
avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Vinţu de Jos;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2. lit. b, alin. 4, lit. c precum şi al art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă completarea art. 31 din HCL nr. 132/23.12.2013 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014 şi va avea următorul conţinut:
,, Alte taxe:
- taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea de echipamente destinate
in scopul obtinerii de venit 10 lei/ zi inclusiv. (L 571/2003);
- copii din registrul agricol 2 lei / copie A4 si 4 lei A3; (l 571/2003) ;
- alte copii din arhiva primariei 2 lei/ copie A4 si 4 lei A3; (l
571/2003) ;
- copii xerox dupa actele clientilor 0,50 lei/ copie A4 si 1 lei/copie
A3 ; (l 571/2003) ;
- taxa inchiere sala de Sport 80 lei /ora pentru perioada
01.10.2014.-31.03.2015 si 01.04.2015.-30.09.2015 suma de 60 lei, pentru
activitati de echipa-minifotbal, hambal, baschet, volei; (L 571/2003) ;
-taxa inchiriere Sala de sport pentru tenis de masa, 10 lei /ora;

-taxa inchiriere Sala de sport pentru tenis de camp 30 lei/ora
pentru situatii ocazionale si 20 lei/ora pentru inchirierea a cel putin 10 ore
/lunar;
-taxa inchiriere pentru competitii pe echipe de minim 3 zile, 100
lei/zi
- taxa protectie civila pentru constructiile care nu necesita subsol ce
poate fi folosite ca si adapost de protectie civila pe suprafata desfasurata 0,50 lei
/mp.(l 571/2003);
- taxa protectie civila pentru constructiile care necesita subsol ce poate
fi folosit ca si adapost de protectie civila pe suprafata desfasurata 0,25 lei / mp.(l
571/2003) ;
- taxa pentru utilizarea statiilor de taxi de pe raza comunei = 50 lei
RON/lunar(Ord.275/2003 si Ord.547/2003) ;
- taxa pentru eliberarea si prelungirea autorizatiei de taxi = 25 lei
(Ord.275/2003 si Ord. 547/2003);
- taxa pentru inchiriere tractor + remorca proprietatea primariei: - 5 lei/km
+ 5lei /ora (L 571/2003) ;
- taxa vehicule lente:
a) tractor inregistrat la primariei, pana la 45CP, taxa de 100 lei/an
b) tractor inregistrat la primarie mai mare de 45 CP, taxa de 200 lei/an ;
c) alte vehicule lente destinate constructiilor si agriculturii(buldoexcavator,
Ifron,combine etc), taxa de 300 lei/an.
- taxa comert stradal 10 lei/zi ;
- taxa inregistrare mopede si vehicule cu tractiune animala 30 lei RON (L
571/2003) ;
- taxa inregistrare masini si utilaje autupropulsate utilizate in lucrari de
constructii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun inmatricularii 100 lei
RON (L 571/2003) ;
- taxa eliberare numar de inmatriculare pentru vehiculele inregistrate la
Primarie 25 RON (L 571/2003) ;
- taxa eliberare certificat de inregistrare 5 lei RON ;
- taxa de alineament stradal 25 lei RON/gospodarie;
- taxa procedura de divort -500 lei.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Alba, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba,
primarului comunei Vinţu de Jos, biroului buget finanţe contabilitate, resurse umane,
impozite şi taxe locale.
Vinţu de Jos, 27.10.2014
Primar,
Vlad Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
privind completarea art. 31 din HCL nr. 132/23.12.2013 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pe anul 2014

Având in vedere prevederile legale referitoare la stabilirea impozitelor si
taxelor locale, precum si unele solicitari de inchiriere (cererea nr. 7821/23.10.2014
formulată de către Clubul Sportiv Mova Alba Iulia, cu sediul în strada Biruinţei, nr.
56, loc. Alba Iulia) pentru diferite activitati sportive organizate in sala de sport din
Comuna Vintu de Jos, propun completarea art. 31 „Alte taxe”din HCL nr.
132/23.12.2013, valabile din anul 2014, conform anexei la prezentul raport de
specialitate.
Tinand cont de cele prezentate propunem aprobarea prezentului proiect de
hotarare in forma prezentata.

Vinţu de Jos, 27.10.2014
PRIMAR
Vlad Gheorghe

COMUNA
Anexa la raport specialitate nr. 7937/24.10.2014
VINTU DE JOS
PRIMARIA
Completare art.31 din HCL nr.132/23.12.2013 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014
Articolul 31 se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
Art.31. Alte taxe:
- taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea de echipamente destinate in
scopul obtinerii de venit 10 lei/ zi inclusiv. (L 571/2003);
- copii din registrul agricol
2 lei / copie A4 si 4 lei A3;(l 571/2003) ;
- alte copii din arhiva
primariei
2 lei/ copie A4 si 4 lei A3; (l
571/2003) ;
- copii xerox dupa actele clientilor
0,50 lei/ copie A4 si 1 lei/copie
A3 ; (l 571/2003) ;
Se completeaza taxele de inchiriere sala de sport, dupa cum urmeaza:
„ - taxa inchiere sala de Sport 80 lei /ora pentru perioada 01.10.-31.03 si
01.04.-30.09. suma de 60 lei, pentru activitati de echipa-minifotbal, hambal, baschet,
volei; (L 571/2003) ;
-taxa inchiriere Sala de sport pentru tenis de masa, 10 lei /ora;
-taxa inchiriere Sala de sport pentru tenis de camp 30 lei/ora pentru situatii
ocazionale si 20lei/ora pentru inchirierea a cel putin 10 ore /lunar;
-taxa inchiriere pentru competitii pe echipe de minim 3 zile, 100 lei/zi”
- taxa protectie civila pentru constructiile care nu necesita subsol ce poate
fi folosite ca si adapost de protectie civila pe suprafata desfasurata 0,50 lei /mp.(l
571/2003);
- taxa protectie civila pentru constructiile care necesita subsol ce poate fi
folosit ca si adapost de protectie civila pe suprafata desfasurata 0,25 lei / mp.(l
571/2003) ;
- taxa pentru utilizarea statiilor de taxi de pe raza comunei = 50 lei
RON/lunar(Ord.275/2003 si Ord.547/2003) ;
- taxa pentru eliberarea si prelungirea autorizatiei de taxi = 25
lei(Ord.275/2003 si Ord.547/2003);
- taxa pentru inchiriere tractor + remorca proprietatea primariei: - 5 lei/km + 5lei
/ora (L 571/2003) ;
- taxa vecule lente :a) tractor inregistrat la primariei, pana la 45CP, taxa de 100 lei/an
b).tractor inregistrat la primarie mai mare de 45 CP, taxa de 200 lei/an ;
c) alte vehicule lente destinate constructiilor si agriculturii(buldoexcavator,
Ifron,combine etc), taxa de 300 lei/an.
- taxa comert stradal 10 lei/zi ;
- taxa inregistrare mopede si vehicule cu tractiune animala
30 lei RON (L
571/2003) ;
- taxa inregistrare masini si utilaje autupropulsate utilizate in lucrari de constructii,
agricole, forestiere, tractoare care nu se supun inmatricularii 100 lei RON (L
571/2003) ;
- taxa eliberare numar de inmatriculare pentru vehiculele inregistrate la Primarie
25 RON (L 571/2003) ;
- taxa eliberare certificat de inregistrare 5 lei RON ;
- taxa de alineament stradal 25 lei RON/gospodarie
- taxa procedura de divort -500 lei.

Sef birou,
ec. Groza Valentin Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 81
privind completarea art. 31 din HCL nr. 132/23.12.2013 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
Consiliul local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în data de
30.10.2014;
Analizând:
referatul nr. 7937/24.10.2014 a biroului buget finanţe contabilitate,
resurse umane, impozite şi taxe locale;
HCL nr. 132/23.12.2014;
cererea nr. 7821/23.10.2014 formulată de către Clubul Sportiv Mova
Alba Iulia;
expunerea de motive a primarului în calitatea sa de iniţiator;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate al Consiliului Local Vinţu
de Jos;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2. lit. b, alin. 4, lit. c precum şi al art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă completarea art. 31 din HCL nr. 132/23.12.2013 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014 şi va avea următorul conţinut:
,, Alte taxe:
- taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea de echipamente destinate
in scopul obtinerii de venit 10 lei/ zi inclusiv. (L 571/2003);
- copii din registrul agricol 2 lei / copie A4 si 4 lei A3; (l 571/2003) ;
- alte copii din arhiva primariei 2 lei/ copie A4 si 4 lei A3; (l
571/2003) ;
- copii xerox dupa actele clientilor 0,50 lei/ copie A4 si 1 lei/copie
A3 ; (l 571/2003) ;
- taxa inchiere sala de Sport 80 lei /ora pentru perioada
01.10.2014.-31.03.2015 si 01.04.2015.-30.09.2015 suma de 60 lei, pentru
activitati de echipa-minifotbal, hambal, baschet, volei; (L 571/2003) ;
-taxa inchiriere Sala de sport pentru tenis de masa, 10 lei /ora;

-taxa inchiriere Sala de sport pentru tenis de camp 30 lei/ora
pentru situatii ocazionale si 20 lei/ora pentru inchirierea a cel putin 10 ore
/lunar;
-taxa inchiriere pentru competitii pe echipe de minim 3 zile, 100
lei/zi
- taxa protectie civila pentru constructiile care nu necesita subsol ce
poate fi folosite ca si adapost de protectie civila pe suprafata desfasurata 0,50 lei
/mp.(l 571/2003);
- taxa protectie civila pentru constructiile care necesita subsol ce poate
fi folosit ca si adapost de protectie civila pe suprafata desfasurata 0,25 lei / mp.(l
571/2003) ;
- taxa pentru utilizarea statiilor de taxi de pe raza comunei = 50 lei
RON/lunar(Ord.275/2003 si Ord.547/2003) ;
- taxa pentru eliberarea si prelungirea autorizatiei de taxi = 25 lei
(Ord.275/2003 si Ord. 547/2003);
- taxa pentru inchiriere tractor + remorca proprietatea primariei: - 5 lei/km
+ 5lei /ora (L 571/2003) ;
- taxa vehicule lente:
a) tractor inregistrat la primariei, pana la 45CP, taxa de 100 lei/an
b) tractor inregistrat la primarie mai mare de 45 CP, taxa de 200 lei/an ;
c) alte vehicule lente destinate constructiilor si agriculturii(buldoexcavator,
Ifron,combine etc), taxa de 300 lei/an.
- taxa comert stradal 10 lei/zi ;
- taxa inregistrare mopede si vehicule cu tractiune animala 30 lei RON (L
571/2003) ;
- taxa inregistrare masini si utilaje autupropulsate utilizate in lucrari de
constructii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun inmatricularii 100 lei
RON (L 571/2003) ;
- taxa eliberare numar de inmatriculare pentru vehiculele inregistrate la
Primarie 25 RON (L 571/2003) ;
- taxa eliberare certificat de inregistrare 5 lei RON ;
- taxa de alineament stradal 25 lei RON/gospodarie;
- taxa procedura de divort -500 lei.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Alba, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba,
primarului comunei Vinţu de Jos, biroului buget finanţe contabilitate, resurse umane,
impozite şi taxe locale.
Vinţu de Jos, 30.10.2014
Preşedinte de şedinţă,
Sibişan Nicolae

Secretar,
Mădăraş Florina

