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REGULAMENTUL 

privind stabilirea procedurii de adoptare a taxelor speciale 

şi domeniile în care se pot institui 

 

 

I. Scopul adoptării prezentului regulament 

(1) Prezentul Regulament stabileşte cadrul general în care Consiliul Local al Orasului Isaccea poate 

adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice.  

(2) Taxele speciale se instituie prin hotărâri de consiliu local distincte, caz în care acestea stabilesc şi 

modalitatea administrării acestora, sau prin hotărârile consiliului local prin care se adoptă anual impozitele şi 

taxele locale. 

 

II. Cadrul legal 

Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor: 

- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 484 şi art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Titlul IX - Pct. 161 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

III. Sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale 

(1) Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale: 

a. educaţia; 

b. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

c. sănătatea; 

d. cultura; 

e. tineretul; 

f. sportul; 

g. ordinea publică; 

h. situaţiile de urgenţă; 

i. protecţia şi refacerea mediului; 

j. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

k. dezvoltarea urbană; 

l. evidenţa persoanelor; 

m. podurile şi drumurile publice; 

n. serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

o. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

p. activităţile de administraţie social-comunitară; 

q. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale 

sau în administrarea sa; 
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r. punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale; 

s. alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

 

IV. Condiţii de instituire a taxelor speciale 

(1) Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice şi juridice care se folosesc de 

serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective. 

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru 

finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 

(3) Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local, prin care au fost 

aprobate vor fi aduse la cunoştinţă publică. 

(4) Stabilirea, modul de calcul, termenele de plată, declararea, încasarea, destinaţia, scutirile, 

contravenţiile şi sancţiunile în domeniul taxelor speciale se stabilesc prin hotărârea Consilului Local, odată 

cu instituirea şi aprobarea taxelor speciale sau prin hotărârile consiliului local prin care se adoptă anual 

impozitele şi taxele locale. 

 

V. Modalităţi de consultare şi obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice – beneficiare a 

serviciilor pentru care se instituie taxe speciale 

(1) Instituţia publică care doreşte instituirea unei taxe speciale va întocmi un anunţ cu privire la 

elaborarea proiectului de act normativ şi va asigura publicitatea acestuia după cum urmează: prin afişare la 

sediul propriu, într-un spaţiu special amenajat accesibil publicului; prin publicarea pe siteul oficial al 

Primăriei orasului Isaccea, respectiv www.isaccea.ro prin transmiterea proiectelor de acte normative către 

toate persoanele ce au solicitat informaţii în acest sens; 

(2) Anunţul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică cu cel puţin 

30 de zile înaintea supunerii spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliul local; 

(3) Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la 

cunoştinţa publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre. 

(4) Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se propune 

instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice şi juridice, în 

termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru. 

(5) Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se instituie taxe 

speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al Oraşului Isaccea în forma propusă de iniţiator. 

 

VI. Aprobarea de către Consiliul Local a hotărârilor prin care se instituie taxe speciale 

(1) Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii Consiliului Local al 

Orasului Isaccea cu respectarea întregii proceduri prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

acestuia. 

(2) Hotărârile prin care se instituie taxe speciale se adoptă prin votul majorităţii consilierilor în 

funcţie şi vor fi aduse la cunoştinţa publică. 

(3) Împotriva acestor hotărâri, persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la 

aducerea lor la cunoştinţa publică. După expirarea acestui termen, Consiliul Local al Orasului se va întruni 

cât mai curând posibil şi va delibera asupra contestaţiilor primite. 

 

VII. Actualizarea de către Consiliul Local a taxelor speciale  

(1) Taxele speciale deja instituite şi aprobate se indexează anual, ținând cont de rata inflației pentru 

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației. 

(2) Atât cuantumul cât şi modalitatea de percepere a taxelor speciale deja instituite pot fi 

redimensionate, respectiv modificate pe baza fundamentărilor temeinic justificate. 

http://www.isaccea.ro/
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(3) În situaţia în care apare necesitatea actualizării sau redimensionării taxei speciale deja instituite, 

procedura de consultare şi obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice – beneficiare a serviciilor pentru 

care se instituie taxele speciale prevăzută la punctul V se va respecta întocmai. 

(4) O taxă specială odată aprobată rămâne în vigoare până la desfiinţarea servicului pentru care a fost 

instituită. 

(5) Anularea unei taxe speciale se poate aproba doar prin hotărâre a consiliui local, în baza 

fundamentărilor temeinic justificate, fiind obligatorie indicarea unei noi surse de finanţare. 

  

VIII. Dispoziţii finale 

(1) Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

            INIŢIATOR,                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
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     MORARU ANASTASE                                                MORARU LOREDANA 

 


