ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA
HOTĂRÂRE
privind : modificare art.2, Cap.VIII – Taxe speciale și Cap.IX – Alte taxe locale din Anexa
nr.1 la H.C.L. nr. 48 din 20.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul fiscal 2020.
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară
de lucru în data de 27 martie 2020 ,
Având în vedere :
-

Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioastea înregistrat sub nr.855 /
18.02.2020;
- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.977 din 26 martie 2020, întocmit de
compartimentul de resort;
- H.C.L. nr.48 /20.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru
anul fiscal 2020;
- adresa nr.1787/17.02.2020 a Instituției Prefectului – Județul Teleorman ;
- punctul de vedere al Avocatului Poporului înregistrat sub nr.2151/95.02.2020 ;
- prevederile art.484 și art.486 din Legea nr.227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, privind Codul fiscal;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului, servicii și comerț a Consiliului Local;
- avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și
liniștei publice, a drepturilor cetățenești a Consiliului Local ;
- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități
sportive și de agrement ;
- prevederile art.87 alin.(3), art.129 alin.(4) lit.c) si art.139 alin.(3) lit.c) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a)
și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.I. - Se modifică Cap.VIII – Taxe speciale, din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.48 /
20.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 și va avea
următorul conținut:
” Art.484 - Taxe speciale :
(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul
persoanelor fizice și juridice consiliile locale pot adopta taxe locale .

(2) Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale pentru serviciile
publice locale , precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile
Legii 273/2006, privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare.
(3) Taxele speciale se încaseaza numai de la persoanele fizice și juridice care
beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local potrivit
regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate
potrivit legii , să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu :
a) taxa salubrizare pentru utilizatorii serviciului, care nu au încheiat contract
de prestare a serviciului, cu operatorul : 4,98 lei/pers/lună .
b) taxa pentru serviciile de igienizare persoane fizice și juridice : 50 lei/an/
contribuabil.
Art.II. - Se modifică Cap.XI – Alte taxe locale, din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.48 /
20.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 și va avea
următorul conținut:
”Art.486 alin.(1) și alin.(2) – Alte taxe locale :
Consiliile locale pot instituti taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și
utilajelor destinate obținerii de venituri, după cum urmează :
1.taxă închiriere excavator :
a) 150 lei/ora excavat cu fața + nivelat;
b) 100 lei /ora pentru incarcat masina de 16 tone.
c) 10 lei / ml sapat sant
d) 200 lei /ora sapat cu spatele
e) 30 lei / mc sapat cu spatele
2.taxa închiriere tractor dupa cum urmeaza:
a) transport cu remorca : 60 lei/ora
b) arat la 25 cm : 300 lei/ha
c) discuit : 150 lei/ha
d) cosit : 200 lei/ha
3. taxa divort : 575 lei.
4. taxa utilizare teren de sport cu gazon sintetic :
- 30 lei/ora / – pe timp de zi
- 50 lei/ora/ – pe timp de noapte
5. taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice (terenuri) aferente spațiilor
comerciale, prestări servicii și producție , în cuantum de 1 leu/mp/zi , pentru :
a) vânzarea de produse
b) depozitare diverse materiale, produse și ambalaje
c) mijloace de publicitate
d) terenuri ocupate de maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri
frigorifice, rulote
e) depozitare materiale de construcții și utilaje terase sezoniere.
6. taxa pentru eliberare copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri deținute de Consiliul Local al comunei Scrioaștea (art.486 alin.5) – 32 lei.
7. taxa pentru emitereavizului de lucrări construcții funerare subterane : 42 lei .
8. taxa anuală pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate obținerii de
venit, care folosesc infrastructura publică locală (persoane fizice și juridice) (art.486 alin.(2)
și (3) : 42 lei/an . Lista echipamentelor și utilajelor :
- autocositoare ;

- autoexcavator (excavator cu autosașiu) ;
- autogreder ;
- autogreper ;
- autostivuitor ;
- buldozer pe pneuri ;
- combina agricolă pentru recoltat cereal sau furaje ;
- compactor autopropulsat ;
- electrocar cu echipamente : sudură, grup electrogen , pompa, etc. ;
- excavator cu rotor pentru săpat șanțuri ;
- excavator cu racleți pentru săpat șanțuri ;
- excavator cu pneuri ;
- freze autopropulsate pentru canale ;
- freze autopropulsate pentru pământ stabilizat ;
- freza rutieră ;
- încărcător cu cupă pe pneuri ;
- instalație autopropulsată de sortare – încasare ;
- macara cu greifer ;
- macara mobile pe pneuri ;
- macara tun autopropulsată ;
- mașina autopropulsată multifuncțională pentru lucrări terasamante ;
- mașina autopropulsată pentru construcția și întreținerea drumurilor ;
- mașină autopropulsată pentru finisarea drumurilor ;
- mașină autopropulsată pentru forat ;
- mașina autopropulsată pentru turnat asfalt ;
- plug cu zapadă autopropulsat ;
- sașiu autopropulsat cu fereăstrău pentru tăiat lemn ;
- tractor pe pneuri ;
- troliu autopropulsat ;
- utilaj multifunctional pentru întreținerea drumurilor ;
- vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri .
PROCEDURA :
(1) Taxa anuală pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor
destinate obținerii de venit, care folosesc infrastructura publică locală este datorată pentru
întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui ewchipament
sau utilaj , la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior .
(2) În cazul achiziționării în cursul anului proprietarul acestuia are obligația să
depună o declarative la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are
domiciliul, sediul sau punctual de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
achiziționării și datorează taxa respective începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal
următor.
(3) În cazul înstrăinării, proprietarul are obligația să depună o declarație la
organul fiscal în a căui rază teritorială de competență ăși are domicililiul, sediul sau
punctual de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înstrăinării și încetează să
datoreze taxa începând cu 1 ianuarie a anului următor .
(4) În cazul oricărei situații care conduce la modificarea taxei, inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația
depunerii declarației fiscal cu privire la echipamentul/utilajul la organul fiscal local pe a

cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctual de lucru, în termen de 30 de zile,
inclusive, de la modificarea survenită și datorează taxa în noile condiții începând cu 1
ianuarie a anului următor.
(5) Taxa se achită în două rate egale până la 30 iunie martie, respective 30
septembrie a anului de referință.
Art.III – Se modifică art.2 al H.C.L.nr.48/20.12.2019 și va avea următorul conținut :
”Prima scadență pentru plata impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra
mijloacelor de transport, de către contribuabilii persoane fizice, se prelungește până la 30
iunie 2020, iar pentru plata cu anticipaţie pentru întregul an 2020, se acordă o bonificaţie de
10%.”
Art.IV. – Celelalte articole ale H.C.L. nr.48 / 20.12.2019 rămân neschimbate .
Art.V. – Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează
aplicabilitatea.
Art.VI. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Scrioaștea, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Teleorman,
Primarului comunei Scrioaștea, compartimentelor interesate, pentru cunoaștere și aplicare și
se afișează la avizierul Primăriei și pe pagina proprie de internet .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Predoi Silviu Ionel

Contrasemnează pt. legalitate,
SECRETAR GENERAL al UAT,
Elena CERNEA

COMUNA SCRIOAȘTEA,
Nr. 21 / 27.03.2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”, _-_ voturi “împotrivă”, _-_
”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 13 prezenţi .

