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H O T A R A R E A  NR.55 

Din 31 August  2021 

 

          Privind:Aprobarea taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2021 și a Regulamentului de adoptare a 

acestora. 

 Consiliul local întrunit în ședința ordinară la data de 31.08.2021; 

 Avand în vedere: 

 -Raportul Primarului comunei Romanu,jud.Brăila; 

 Referatul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul Compartimentului contabilitate cu privire la 

necesitatea aprobării unor taxe locale pentru atragerea de fonduri la bugetul local; 

 Informarea d-lui Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul; 

 Avizele comisiilor de specialitate; 

 Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile și completările ulterioare privind Codul Fiscal și HG 

nr.1/2016,modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia; 

 OUG nr.50/2015,modificată pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală; 

 În conformitate cu art.27 din Legea nr.273/2006,modificată și completată ulterior,privind finanțele 

publice locale 

 În conformitate cu Legea nr.351/2001,modificată privind Planul de amenajare al localităților și 

Planul Urbanistic General,aprobat prin HCL nr.36.5.08.2016; 

 În baza art.129,alin.1,lit.a și alin.4,lit.c din OUG nr.57/2019; 

            In temeiul art.139,alin.3,lit.c și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

  

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1.Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxelor locale special conform Anexei nr.1 care 

face parte integrantă  din această hotărăre. 

 Art.2.Începănd cu data de 01.09.2021 taxele locale special aplicabile în anul fiscal 2021 vor fi ,după 

cum urmează: 

 1.Taxă Acord branșare cu nergie electrică la imobilele nou construite ------------= 15,00 lei/dosar 

 2.Taxă pentru perfectarea dosarelor la Biroul Notasrilor Publici și DADR Brăila în vederea nănzării 

terenurilor agricole din extravilan conform Ordinului nr.311/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice 

din Legea nr.17/2014 pentru vănzarea-cumpărarea terenurilor agricole --------------------=25,00 lei/dosar. 

 Art.3.D-na Ioniță Steluța,primar,va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

 Art.4.D-ul Secretar general va face popularizarea prin orice mijloace de informare Instituției 

Prefectului  și tuturor persoanelor interesate. 

  

                           Președinte de ședință,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                            Alexandru Marcela                                   Secretar general,Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 25  August  2021 

 

          Privind:Aprobarea taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2021 și a Regulamentului de adoptare a 

acestora. 

 Consiliul local întrunit în ședința ordinară la data de 31.08.2021; 

 Avand în vedere: 

 -Raportul Primarului comunei Romanu,jud.Brăila; 

 Referatul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul Compartimentului contabilitate cu privire la 

necesitatea aprobării unor taxe locale pentru atragerea de fonduri la bugetul local; 

 Informarea d-lui Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul; 

 Avizele comisiilor de specialitate; 

 Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile și completările ulterioare privind Codul Fiscal și HG 

nr.1/2016,modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia; 

 OUG nr.50/2015,modificată pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală; 

 În conformitate cu art.27 din Legea nr.273/2006,modificată și completată ulterior,privind finanțele 

publice locale 

 În conformitate cu Legea nr.351/2001,modificată privind Planul de amenajare al localităților și 

Planul Urbanistic General,aprobat prin HCL nr.36.5.08.2016; 

 În baza art.129,alin.1,lit.a și alin.4,lit.c din OUG nr.57/2019; 

            In temeiul art.139,alin.3,lit.c și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

  

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1.Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxelor locale special conform Anexei nr.1 care 

face parte integrantă  din această hotărăre. 

 Art.2.Începănd cu data de 01.09.2021 taxele locale special aplicabile în anul fiscal 2021 vor fi ,după 

cum urmează: 

 1.Taxă Acord branșare cu nergie electrică la imobilele nou construite ------------= 15,00 lei/dosar 

 2.Taxă pentru perfectarea dosarelor la Biroul Notasrilor Publici și DADR Brăila în vederea nănzării 

terenurilor agricole din extravilan conform Ordinului nr.311/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice 

din Legea nr.17/2014 pentru vănzarea-cumpărarea terenurilor agricole --------------------=25,00 lei/dosar. 

 Art.3.D-na Ioniță Steluța,primar,va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

 Art.4.D-ul Secretar general va face popularizarea prin orice mijloace de informare Instituției 

Prefectului  și tuturor persoanelor interesate. 
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