
           R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
         BUDACU DE JOS   
 

H O T Ă R Â R E 
Privind stabilirea taxelor locale speciale, datorate de către  

persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos, pentru anul 2021 
 
 

 Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, prin mijloace 
electronice de comunicare, în prezenţa a ___ consilieri locali, 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 6088 din 25.11.2020 al Primarului comunei Budacu de 
Jos; 

 Raportul consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 6089 din 25.11.2020 ; 

 studiul de impact asupra stabilirii cuantumurilor taxelor locale speciale, datorate de 
către persoanele fizice şi juridice din comuna Budacu de Jos, pentru anul 2020, 
înregistrat sub nr. 5858 din 9.11.2020;  

 procesul-verbal de afişare a Proiectelor de hotărâre afişate la sediul Primăriei 
comunei Budacu de Jos, nr.251, înregistrat sub nr. 5988 din 18.11.2020; 

 procesul-verbal înregistrat sub nr. 6605 din 23.12.2020, la data expirării perioadei 
de afişare a proiectelor de hotărâre; 

 raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 6670 din 29.12.2020; 

 raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 6671 din 
29.12.2020; 

 raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 6672 din 
29.12.2020; 
În conformitate cu: 

 prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 prevederile art. 16 alin. (2), art. 27 şi art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

 prevederile art. 1 alin.(2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin (4) lit. „c”, art.139 alin.(3) lit. 

“c” şi ale art. 196 alin. (1) lit. “a”din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru eliberarea biletelor de 
proprietate şi pentru eliberarea certificatelor de orice fel, cu excepţia celor scutite taxa 
timbru prin lege, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru eliberarea notei de constatare 
pentru înscrierea imobilelor în evidenţele de carte funciară şi înregistrarea ofertelor de 
vânzare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru deplasarea Comisiei de 
evaluare – expertiză agricolă-funciară şi pentru eliberarea fişei de pensie – norme CAP din 
arhivă, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale şi a garanţiei pentru închirierea 
Căminelor culturale din localităţile: Budacu de Jos, Buduş, Jelna, Monariu şi Simioneşti, 
conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art.5.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru folosirea locurilor publice – 
târguri, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru utilizarea drumurilor de hotar 
sau de exploatare, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.7.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru înregistrarea vehiculelor pentru 
care nu există obligaţia înmatriculării, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.8.-Se stabileşte taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului 
Primăriei comunei Budacu de Jos, respectiv în Foişorul situat în parcul din localitatea 
Jelna sau în alte locații din afara sediului, respectiv al spațiului având această destinație, 
precum şi pentru divorţul administrativ şi este prevăzută în anexa nr. 8 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru identificarea şi eliberarea de 
copii ale documentelor create şi gestionate de Primăria comunei Budacu de Jos, după 
cum urmează: 

a).Identificarea documentelor solicitate, eliberate iniţial, în original, solicitanţilor în 
calitate de persoană indreptăţită  – 10 lei; 

b).Copie simplă a documentelor create şi gestionate de Primăria comunei Budacu 
de Jos la valoarea de 1 leu / pagină A4 şi 2 lei / pagina A3; 

c).Copii conform cu înscrisul aflat în păstrarea instituţiei după documentele create şi 
gestionate de Primăria comunei Budacu de Jos – 2 lei / pagină A4 şi 3 lei / pagina A3, pe 
care s-a aplicat ştampila „Conform cu originalul”. 

Art.10.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru ocuparea unor suprafeţe 
aparţinând domeniului public, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

Art.11.-Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor locale speciale, conform 
anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.12.-Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 
 Art.13.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii 
contrare. 
 Art.14.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
Biroul buget-finanţe-contabilitate al Primăriei comunei Budacu de Jos. 

Art.15.-Aducerea la cunostinta publica se face prin afisarea la sediul Consiliului 
local al comunei Budacu de Jos si publicarea in monitorul oficial al judetului prin grija 
secretarului comunei. 
 Art.16.-Prezenta hotarare a fost adoptată în sedinţă ordinară, prin mijloace 
electronice de comunicare, cu ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotrivă” şi ___ abţineri, din 
___ consilieri prezenti. 
 Art.17.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei, cu: 

-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud – Monitorul oficial al judeţului; 
-Primarul comunei Budacu de Jos; 
-Biroul finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane; 
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