
                   

 

                                                                                                                                                                                                         Anexa nr. 3 la H.C.L nr.82/2019 

 
 
 

 Taxele speciale pentru eliberarea unor documente de către Biroului Financiar Contabil 

din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus 
 

 

I. Reglementări generale: 

1 În sensul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru 
functionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele 
speciale. 

2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor facute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza 
documentelor privind cheltuielile de întretinere, functionare si dotare a serviciilor publice respective. 

3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii: 
- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite; 
- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local; 
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-
au instituit taxele speciale; 
- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor; 
- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului 
bugetar; 
- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale; 

 

II. Taxa specială pentru eliberarea, de către Biroul Financiar Contabil, a următoarelor documente: 

Se instituie : 
Nr. 
Crt. 

Denumire document Pentru  
persoane fizice 

Pentru  
persoane juridice 

1. Certificatul de atestare fiscală, dacă se eliberează în aceeași zi cu solicitarea 15 lei 15 lei 
 
1.Taxa instituită la pct. II se datorează de către contribuabilii, persoane fizice si juridice, care solictă eliberarea înainte de termenul legal a documentului. 
2.Taxele speciale se fac venit la bugetul local si se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile publice locale pentru 
care s-au instituit taxele respective. 

 

                                        
 


