
ROMANIA
.IUDETUL SUCEAVA

COMIJNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor seruicii publice locale in anul 2020

Consiliul Local al comunei Putna, judelul Suceava;
AvAnd in vedere :

- Referat de aprobare prezentat de primarul comunei Putna, judetul Suceava, D-nul Coroami
Gheorghe nr.4552 din 30.08.2019;

- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea
teritoriulu i nr.456l din 30.08.2019;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociali, buget, finanle,
administrarea domeniului public gi privatagriculturi, gospoddrire comunal6, protecJiamediului,
servicii, come(, urbanism gi amenajarea teritoriului nr. ....... din ................. ;

- prevederile aft.27 $i art. 30 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, art. 6, alin. (l),
lit. (k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit5lilor, art. 8, alin. (3), lit. "j"
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, republicat6, cu modificirile gi

completdrile u lterioare :

- prevederile art. 484, alin. (l)-(3) din Legea nr. 22712015 -Codul fiscal, cu modificlrile 9i
completari le ulterioare :

in temeiul dispoziliilor art. 129. alin. (4) lit."c", aI1. 139 alin. (3) lit. c, qi art. 196 alin.'11,1 lit. "a" din
O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ ;

HoTARA$rE:

Art. I incepAnd cu data de 01.01.2020 se instituie taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice
locale prin Compartimentul gospodarire comunald din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Putna, judelul Suceava, conforrn anexei nr. I la prezenta, taxele privitoare la alimentarea cu apd gi

canal rdm6nAnd cele stabilite prin H.C.l.. nr. 7612006.
Ar1.2 Incepdnd cu data de 0l .0 I .2020 se instituie taxe locale pentru utilizarea echipamentelor xerox/fax

din cadrul Compartimentelor aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeJul Suceava
conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3 La data intrdrii in vigoare a prezentei hotirdri se abrogd Hotdrdrea Consiliului Local nr.412019.
Art. 4 Cu ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinleazd primarul comunei,

viceprimarul comunei, Biroul financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea
teritoriului gi Compartimentul gospodlrire comunald.
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Anexanr. 1 laproiect nr. 4560/30.08.2019

CUANTUMUL TAXELOR SPECIALE PENTRU PRESTAREA TINOR SERVICII DE
CATRE SERVICruL DE GOSPODARIRE COMTINALA

l.VITANJARE - 100 lei/transport.

2. EPURARE APE UZATE- pentru beneficiarii racordaJi la sistemul de canalizare - 0,8
lei/m.c.
3. TRANSPORTUzu CU TRACTORUL +REMORCA - 45leilorit
4. TRANSPORT CU AUTOUTILITARA 5 lei/km dar nu mai pulin de 50 lei.
5. TRANSPORT DE APA CU AUTOSPECIAIA pSI- 80 lei/transport.
6.LUCRARI CU BULDOESCAVATOR MULTIFTTNCTIONAL- i50 leiiora, dar nu mai
pulin de o o16.

7.TAXA DE RACORDARE SISTEM ALIMENTARE CU APA- 1OO lEi
8.TAXA BRANSARE LA SISTEMUL DE CANALIZARE- 1OO LEI

PRIMAR

GHEORGIIE COROAMA



Anexa ru. 2 la proiect hotdrdre nr. 4560 / 30.08.2019

Taxe locale pentru utilizarea echipamentelor xerox/fax din cadrul Compartimentelor
aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeful Suceava

TaxE servicu copiator- 0,5 lei/paginn;
Taxd fax- 1 1er./pagin6.

PRIMAR
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JUDETUL SUCEAVA
COMIINA PUTNA
PRIMAR
Nr. 4552 din 30.08.201 9

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotdrAre privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor seruicii

publice locale in ant|2020

Stimali consilieri gi invitali,

AvAnd in vedere cd la nivelul comunei, in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei funclioneazd un Compartiment de gospod6rire comunald care prin
personalui 9i dotarea de care dispune presteazd cdtre populalie gi agenJii economici servicii
publice cum ar fi: alimentarea cu apr potabili, canalizarca gi epurarea apelor uzate,
vitanjarea baznelor cu vitanjb ffactat| qi aclionatb de tractor, colectarea qi transportul
gunoiului menajer, transporturi efectuate cu tractorul gi remorca precum qi cu
buldoescavator multifunctional ;

Pentru prestarea acestor servicii Consiliul Local Putna, prin Hotdrdrea nr. 14 din 30
iunie 2001 a stabilit taxe speciale ce au fost modiflrcate succesiv, ultima modificare fiind
{bcutd prin Hot6r6rea consiliului Local nr. 76 din 30.1 1.2006 pentru alimentarea cu ap6.

Av6nd in vedere situalia economicd existentd propunem menlinerea taxelor pentru
anul2020 la nivelul stabilit in anul 2019, dup6 cum urmeaz6,:
l.VITANJARE - 100 iei/transpo(.
2. EPURARE APE UZATE- pentru beneficiarii neracordali Ia sistemul de canalizare - 0,8
lei/m.c.
3. TRANSPORTURI CU TRACTORUL +REMORCA - 45l,eilor1
4. TRANSPORT CU AUTOUTILITARA 5 lei/km dar nu mai puJin de 50 lei.
5. TRANSPORT DE ApA cu AUTOSPECIALA pSI- 80 lei/transport.
6.LUCRARI CU BULDOESCAVATOR MULTIFUNCTIONAL- i5O ICi/OTA, dAT NU MAi
puJin de o or5.
7.TAXA DE RACORDARE SISTEM ALIMENTARE CU APA. 1OO lci
8.TAXA BRANSARE LA SISTEMUL DE CANALIZARE- 1OO LEI

Av6nd in vedere faptul cf, veniturile realizate din prestarea serviciilor de utilitate
publicd cdtre popula{ia comunei nu asigurd plata costurilor acestora, p6n6 1a rentabilizarea
acestor activit6li, va fi necesar ca la fundamentarea bugetului local pentru anul 2020,
Consiliul Local sd aprobe ca diferenla de costuri si fie suportatd din bugetul local al



comunei, cu conditia de a se urmiri in permanenlA afiagerca de noi surse de venituri din

prestarea acestor servicii in vederea reaintregirii veniturilor bugetare.

o alt6 tax6 locald ce se impune a fi perceputd este aceea de pentru utilizalea

echipamentelor xerox/fax din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al.

primarului comunei Putna, judepl Suceava, respectiv taxi servicu copiator- 0,5 lei/pagina qi

iax6 fax- 1 leu/pagind, pentlu a se acoperi parlial costurile cu consumabilele.

Luand in considerare cele prizentate , am iniliat un proiect de hotar6re privind

instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale in anul2020, cu qare

vi rog sd fi1i de acord gi sd-1 aprobali in forma prezentatd'

PRIMAR



PRIMARIA COMLI'NEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

B iroul fi nanciar- contabil, achizilli p ublice,
fond funciar, urbanism 9i amenajarea teritoriului
Nr. 4561 din 30.08.2019

RAPORT
de avizare a proiectului de hotdrdre privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor

servicii publice locale in anul2020

Analiz6nd proiectul de hotdrdre iniliat de cdtre D-ul Coroam6 Gheorghe, primarul
comunei, cu privire la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice
localein anul2020;

Din punct de vedere financiar-contabil, nivelurile taxelor speciale propuse prin
proiectul de hotarAre, precum gi elementele de preluri care au stat la baza fundamentirii
acestor taxe, au fost stabilite la un nivel minimal, ca o formi de protecfie sociald pentru
populaJie.

Diferen{a de costuri va fi suportatd din bugetul local al comunei, cu condilia de a se

urmdri in permanen![ atragerea de noi surse de venituri din prestarea acestor servicii in
vederea reintregirii veniturilor bugetare prin reagezarea taxelor in funclie de creqterile
prelurilor la energia electric[, carburanji, lubrefianli, transporlul gumoiului menajer etc,
cdt gi a1 stabilirii corecte a consumurilor paugale, pe categorii de consumatori, gi al

elimindrii evaziunilor, reducerea pierderilor de apd qi a consumurilor energetice din
sistemele de alimentare cu ap6 gi de caralizare, promovarea formelor de gestiune delegatS,

urmand ca aceste cheltuieli s6 fie previzute in bugetul loca1 ce se va adopta pentru anul
2020, pe baza tnor fundamentdri comparative, in vederea rentabilizdrii acestor activitAti.

O altd tax6 1oca16 ce se impune a fi perceputf, este aceea de pentru utilizarea
echipamentelor xerox/fax din cadrul Compafiimentelor aparatului de specialitate al
primarului comunei Putna, judefui Suceava, respectiv taxd seruicu copiator- 0,5 leilpagind gi

taxd fax- 1 leur/pagin6, pentru achitarea costurilor consumabilelor folosite.
Considqrdm cA aceste taxe speciale sunt bine stabilite gi ca atare avlzdm favorabil

proiectul de hotdrdre.
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