
R O M Â N I A 
COMUNA TIREAM 
JUDEŢUL SATU MARE 
- P R I M A R – 

Nr.2616 din 08.12. 2017 
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor taxe  speciale şi a unor taxe de închiriere  începând cu  anul fiscal 
2018 

 
 

Având în vedere prevederile : 
  a) art. 56, alin.(1) si (3), art. 121 alin. (1) si (2), art. 139, alin. (1) si (3) din Constitutia 

României, republicată,  
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  
c) art. 21, lit. “m” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006,  
d) art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
e) art. 484  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata;  
f) H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal;  
 g) art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 h)H.C.L.nr.41/2009  privind acordarea unui mandat special  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Valea Neagră „  pentru stabilirea şi aprobarea  preţurilor,tarifelor  şi taxelor  
speciale pentru anul 2010, precum şi pentru elaborarea şi aprobarea  regulamentului, a 
caietelor de sarcini  şi a contractului  de furnizare / prestare ale unor activităţi din cadrul 
serviciului  de salubrizare  a comunei Tiream; 

În temeiul art.36 alin. (2) lit.b) ,  alin. alin.(4) lit.”c”, art.45, alin. (1) si (2), lit.”c” şi cel al 
art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. - Se împuterniceşte primarul  comunei Tiream să sussţină şi să voteze  în 
cadru   Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră”, 
următoarele preţuri /tarife pentru   activităţile de salubrizare  delegate: 
            a)pentru  persoanele fizice :  taxa sepecială de 4 lei /lună /persoană, inclusive T.V.A. 
            b) pentru pesoanele fizice  care deţin  immobile nelocuite  pe raza comunei Tiream : 
se stabileşte o taxă specială de 50 lei/ lună .  
 Utilizatorii  personae fizice  vor achita contravaloarea activităţilor  de salubrizare  sub 
forma unei taxe speciale de  salubrizare  către bugetul local al comunei Tiream , iar comuna 
va  va achita lunar către  operatorul regional  delegate  suma aferentă pentru toţi utilozatorii 
din raza sa teritorială . 
            c) pentru persoanele juridice :                                                                                                                        
  -   20 lei/ pubelă/ lună, inclusiv TVA;                                                                                            
  -   80 lei /container/ lună , inclusiv TVA                                                                                            
 Utilizatorii  personae juridice  vor încheia contracte  de furnizare/prestare  a                            
activităţilor de salubrizare  cu operatorul regional , în condiţiile legii. 
 ART.2. -  Se stabileşte taxa  pentru închirierea terenului de sport  situat în curtea Şcolii 
Gimnaziale Tiream  la nivelul sumei de 50 lei/oră   
 
  
 



 
 
 ART.3. - Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotarari se încaseaza  numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţie, potrivit 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, de către compartimentul financiar 
contabil.  

 ART. 4. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare  începând cu data de 01.01.2018. 
    ART.5.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează : 
             - primarul comunei Tiream; 
             - compartimentul contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice din 
cadrul Primăriei comunei Tiream 

          ART.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu 
Mare, se publică pe situl www.tiream.ro,  cetăţeni prin  afişarea la  avizierul Primăriei 
comunei Tiream    
 
                               

    Tiream, la 8 decembrie 2017 
  

 
 

 
I N I Ţ I A T O R, 

PRIMAR, 
dl.Tar Nicolae  
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