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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor taxe  speciale pentru igienizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din 
faţa gospodăriilor  contribuabililor din raza comun ei Tiream 

 
 

           Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinara din data de……….2019; 
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; 
 Luând în considerare Hotararea Consiliului local nr. 28/26.05.2015 privind gospodărirea 
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. - (1) Se  stabileşte taxa specială pentru igienizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
din faţa gospodăriilor şi terenurilor virane ale contribuabililor persoane fizice/ persoane juridice 
care deţin bunuri imobile  situate  pe raza administrativ – teritorială  a comunei Tiream, la 
nivelul sumei de: 

 pentru persoane fizice 2 lei/mp/lucrare; 

 pentru persoane juridice 3 lei/mp/lucrare  
 (2) Se stabileşte  taxa pentru săparea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor  din faţa 
gospodăriilor şi terenurilor virane ale contribuabililor persoane fizice/ persoane juridice care 
deţin bunuri imobile situate  pe raza administrativ – teritorială a comunei Tiream, la nivelul 
sumei de: 

 pentru persoane fizice 5 lei/ml/lucrare; 

 pentru persoane juridice 5 lei/ml/lucrare  
 (3) Se stabileşte taxa speciale reprezentând cheltuielile ocazionate cu efectuarea 
procedurii de executare silită de 5 lei/exemplar. În momentul listării şi trimiterii somaţiilor, 
titlurilor executorii şi adreselor de înfiinţare a popririi  se debitează suma de 5 lei/ exemplar  
pentru toate persoanele fizice /persoane juridice împotriva cărora sa început procedura de 
executare silită a sumelor de plată neachitate faţă de bugetul local al comunei Tiream. 
 ART.2. - Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotarari se încasează  numai de la 
persoanele fizice/persoanele  juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţie,într -un 
cont  distinct,  deschis în cadrul bugetului local, de către compartimentul financiar - contabil.  
            



 
 
 
  ART. 3. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare  începând cu data de 01.09.2018. 
(2) Împotriva prezentei hotârâri peroanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile 
de la afiţarea sau  publicarea acesteia.  

    ART.4.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul 
comunei  Tiream prin compartimentul mde specialitate  din cadrul Primăriei comunei Tiream 
          ART.5. - 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, în spaţiul accesibil publicului.    
 
                               

    Tiream, la 22 mai 2019 
  

 
 

 
I N I Ţ I A T O R, 

PRIMAR, 
dl.Tar Nicolae  
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