CONSILIUL LOCAL SLAVA CERCHEZA
Anexa nr. 2 a la H.C.L Slava Cercheza nr. 87 / 23.12.2015

TAXE SPECIALE
Taxa pază comunală , apa potabilă , închiriere utilaje , utilizare spaţiu cămin cultural
Anul fiscal 2016
Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr.273/2003, privind finantele publice locale, cu modificarile
ulterioare, Consiliile locale aproba taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice locale, create în
si completarile
interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, si aprobând regulament de
stabilire a modului de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective
A. Taxa pază comunală 20 lei / locuinţă / an
B. Pentru alimentare cu apa

D

- 2,2 lei / mc
- preţul/mc apa încasată va fi conform avizului primit de la ANRSC
Taxa branşare reţeaua de apă / canalizare – 50 lei
Taxa rebranşare din culpa contribuabilului – 150 lei
C. a) tarife de închiriere a buldoexcavatorului proprietate a Consiliului local:
pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul în localităţile comunei Slava Cercheză: 80 lei/oră de lucru,
(pentru orice lucrare minim 50 lei, după ½ oră începe să se cronometreze)
pentru persoane fizice si juridice din afara localităţii : 100 lei/ora de lucru + TVA ;
b) tarife pentru închirierea tractorului cu remorca proprietate a Consiliului local:
pentru persoane fizice cu domiciliul în localităţile comunei Slava Cercheză: 50 lei / cursa locala;
pentru închiriere - cursa in afara comunei : 4,0 lei/km
. Închirierea căminului cultural în vedere efectuării de nunţi va fi de :
300 lei /zi cămin Sl. Cercheza
200 lei/zi cămin Sl. Rusa
- pentru botez şi alte activităţi taxele vor fi diminuate cu 50%.
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E. Tarif închiriere spaţii pentru sedii asociaţii/fundaţii, partide politice şi alte persoane juridice fără scop lucrativ – 1 leu/mp./luna
F. Tarife pentru:
a) Spaţii din construcţii aparţinând patrimoniului Consiliului local, pentru care se încheie contracte de închiriere pentru :
activităţi comerciale, alimentaţie publică , alte instituţii – 4 lei/mp/lună
b) Inchirieri de teren pentru amplasare de garaje/magazii şi altele asemenea – 2 lei/mp./an
c) Tarif pentru folosirea platoului şi alte spaţii din piaţă – 5 lei /zi / comerciant
d) Tarif de închiriere teren aparţinând domeniului public şi privat al comunei pentru desfăşurarea de activităţi economice cu
caracter permanent – 4 lei/mp./an
e) Închirieri de teren pentru adăposturi provizorii pentru anumale şi furaje – 0,50 lei/mp./an
Paza comunală se va desfăşura prin respectarea Planului de pază aprobat prin H.C.L.Slava Cercheza nr.63 din 06.11.2015
privind aprobarea planului privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor de pe raza comunei Slava
Cercheză, judeţul Tulcea potrivit prevederilor art.15-18 din Legea nr. 333/2003 privitor la paza in mediul rural pe anul
2016
• Preţul pe metrul cub apă a fost aprobat prin H.C.L. Slava Cercheza nr.16 din 05.04.2013 privind aprobarea preţului pe
metrul cub apă potabilă livrată prin intermediul Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Slava
Cercheză , judeţul Tulcea coroborat cu Avizul favorabil nr.6931 din 29.03.2013 al Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
• În vederea acoperiii cheltuielilor privind branţarea şi rebranşarea la utilităţi (apă) se va respecta Regulamentul aprobat
prin H.C.L.Slava Cercheza nr.36 din 31.07.2014 privind aprobarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apă
al comunei Slava Cercheza, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa”
• Prin H.C.L.Slava Cercheza nr.20 din 28.05.2004 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminului
cultural prin care au fost stipulate măsurile care se impun pentru funcţionarea corespunzătoare a căminului cultural.
• În cea ce priveşte acoperirea cheltuielilor pentru închirierea utilajelor prin compararea pieţei şi calculul consumului de
carburant se propun următoarele tarife de închiriere a buldoexcavatorului proprietate a Consiliului local:
pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul în localităţile comunei Slava Cercheză: 80 lei/oră de lucru,
(pentru orice lucrare minim 50 lei, după ½ oră începe să se cronometreze)
pentru persoane fizice si juridice din afara localităţii : 100 lei/ora de lucru + TVA ;
tarife pentru închirierea tractorului cu remorca proprietate a Consiliului local:
pentru persoane fizice cu domiciliul în localităţile comunei Slava Cercheză: 50 lei / cursa locala;
pentru închiriere - cursa in afara comunei : 4,0 lei/km
•
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