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REGULAMENT 
Privind taxele speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale 

 
 
    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 
Consiliul local al comunei Budacu de Jos, aprobă taxe speciale. 
    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, 
precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 
    (3) Prin regulamentul aprobat de Consiliul local al comunei Budacu de Jos se stabilesc domeniile de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective, respectiv:  
 - taxe speciale pentru eliberarea biletelor de proprietate şi pentru eliberarea certificatelor de 
orice fel, cu excepţia celor scutite taxa timbru prin lege; 
 - taxe speciale pentru eliberarea notei de constatare pentru înscrierea imobilelor în evidenţele 
de carte funciară şi înregistrarea ofertelor de vânzare; 
 - taxe specială pentru deplasarea Comisiei de evaluare – expertiză agricolă-funciară şi pentru 
eliberarea fişei de pensie – norme CAP din arhivă; 

- taxe speciale pentru închirierea Căminelor culturale din localităţile: Budacu de Jos, Buduş, 
Jelna, Monariu şi Simioneşti, inclusiv garanţie percepută pentru închiriere, returnabilă după predarea 
de către solicitant a Căminului cultural în stare bună, curat, precum şi a mobilierului (scaune şi mese, 
geamuri şi uşi, sobe) şi dotările acestora (instalaţii sanitare, instalaţii electrice, frigidere şi vitrine 
frigorifice, aragaz, rafturi, etc.); 

- taxe speciale pentru folosirea locurilor publice – târguri; 
- taxe speciale pentru utilizarea drumurilor de hotar sau de exploatare 

            - taxe speciale pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării 
- taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei comunei Budacu de Jos, 

respectiv în Foişorul situat în parcul din localitatea Jelna, precum şi pentru divorţul administrativ; 
- taxe speciale pentru identificarea şi eliberarea de copii ale documentelor create şi gestionate 

de Primăria comunei Budacu de Jos. 
- taxe speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice care au domiciliul sau reşedinţa în 

comuna Budacu de Jos şi care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare. 
    (4) Hotărârile luate de Consiliul local al comunei Budacu de Jos, în legătură cu perceperea 
taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul Primăriei şi publicate 
pe pagina de internet sau în presă. 
    (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la 
afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, Consiliul local al comunei Budacu de 
Jos care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 
    (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 
    (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont 
distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar 
contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative. 
 

 

 


