Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 72/2015
REGULAMENT
Privind stabilirea şi aplicarea taxelor speciale
pe teritoriul comunei Zăbala pe anul 2016

I. Reglementări generale

Art. 1. - În sensul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale şi a
prezentei hotărâri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul Local pentru
funcŃionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, care
se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din aceeaşi Lege „ taxele
speciale se fac venit la bugetul local şi se încaseză numai de la persoanele fizice şi
juridice care beneficiează de serviciile publice locale pentru care s- au instituit taxele
respective.
Art. 3. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obŃinute
din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efecutate pentru
înfiinŃarea serviciilor publice de interes local.
Art. 4. – Consiliul local Zăbala stabileşte prin prezentul Regulament condiŃiile
şi sectoarele de activitate în care se vor aplica taxe speciale

II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2016

II. 1 Taxe speciale privind eliberarea şi avizarea autorizaŃiilor de funcŃionare
pentru activităŃi de comerŃ şi prestări de servicii pe teritoriul administrativ al
comunei Zăbala
Art. 5. (1) În vederea asigurării punerii în aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, republicată, se instituie:
a) Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de funcŃionare pentru desfăşurarea
activităŃii de comerŃ şi prestări servicii;
b) Taxa pentru viza anuală a autorizaŃiei de funcŃionare pentru activităŃi de
comert şi prestări servicii
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c) Taxă de comerŃ ambulant a produselor de panificaŃie şi patiserie
(2) Taxa pentru eliberarea Autorizatiei de funcŃionare se achită integral,
anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului
físcal respectiv.
(3) AutorizaŃia de funcŃionare se vizează anual cu excepŃia anului în care a fost
eliberată.
(4) Taxa pentru viza anuală a AutorizaŃiei de funcŃionare, se achită integral,
anticipat aplicării vizei.
(5) Taxele prevăzute la alin.(l) se încasează prin Compartimentul taxe şi
impozite din cadrul Primăriei comunei Zăbala.
(6) Taxa de comerŃ ambulant a produselor de panificaŃie şi patiserie se achită
lunar la caseria Primăriei comunei Zăbala

II. 2. Taxe speciale pentru eliberarea în regim de urgenŃă a diferitelor
adeverinŃe şi a certificatului fiscal.
Art. 6. (1) Se instituie taxa specială pentru eliberarea certificatului fiscal şi a
adeverinŃelor în aceeaşi zi cu depunerea cererii.
(2) Eliberarea certificatelor fiscale şi a adeverinŃelor în regim de urgenŃă se face
numai în cazul în care cererea depusă este completă şi conŃine date corecte.
(3) Plata acestei taxe se face anticipat la Compartimentul impozite şi taxe odată
cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatelor/adeverinŃelor, iar veniturile
rezultate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare.

II. 3. Taxa specială pentru serviciul oficierii căsătoriei în afara sediului
Primăriei Comunei Zăbala
Art. 7. - Se instituie taxa specială pentru serviciul oficierii căsătoriei în afara
sediului Primăriei Comunei Zăbala. Plata acestei taxe se face anticipat oficierii
căsătoriei, la Compartimentul impozite şi taxe locale, după aprobarea solicitării de
către primar.
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II. 4. Taxa specială de salubrizare
Art. 8. - În raza administrativ-teritorială a comunei Zăbala, se instituie taxa
specială de salubrizare aplicată în cazul prestaŃiiilor de care beneficiază producătorii
de deşeuri individuali, fără contract de prestări servicii publice de salubrizare,
încheiate cu operatorul acestor servicii publice.
Art. 9. - În conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de
salubrizare, anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localităŃilor membre ale AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară pentru
serviciile de salubrizare a localităŃilor „ ECO SEPSI", S.C. TEGA S.A. nr. 4/2009, în
calitate de operator al serviciilor publice de salubritate în comuna Zăbala, asigură
colectarea, transportul şi depozitarea, în vederea eliminării, a deşeurilor comunale
nepericuloase de la toŃi utilizatorii acestor servicii, persoane fizice şi persoane
juridice.
Art. 10. - (1) Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de
salubrizare a localităŃilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru asigurarea finanŃării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea
serviciului de salubrizare prin:
a) tarife, în cazul prestaŃiilor de care beneficiază individual, pe bază de
contract de prestare a serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale, în cazul prestaŃiilor de care beneficiază individual fără
contract.
(2) Persoanele care nu sunt în relaŃii contractuale cu operatorul de salubritate şi
produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii,
beneficiază cu titlu gratuit de aceleaşi servicii de care beneficiează acele persoane
care au încheiat contracte cu titlu oneros, în sensul că şi acele reziduri care emană
de la aceste persoane sunt colectate şi transportate. În consecinŃă, se impune
instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor care nu sunt în relaŃii
contractuale cu operatorul de salubritate conform metodologiei de mai jos.
Art. 11. - Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie
taxa specială de salubrizare sunt:
a) persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu
operatorul serviciilor publice de salubritate în comuna Zăbala;
b) persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii
cu operatorul serviciilor publice de salubritate în comuna Zăbala;
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c) persoanele fizice şi juridice ale căror contract a fost denunŃat în mod
unilateral de către operatorul de servicii publice de salubrizare,
pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30
de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată.
Art. 12. (1) - În vederea identificării persoanelor fizice şi juridice, beneficiari al
serviciului public de salubrizare, fără încheierea contractului de prestări servicii cu
operatorul serviciului, S.C. TEGA S.A. va solicita relaŃii de la Compartimentul
impozite şi taxe locale.
Compartimentul impozite şi taxe locale va colabora cu reprezentanŃii S.C.
TEGA S.A. în vederea identificării persoanelor beneficiari ai serviciului de salubrizare,
fără contract.
(2) Beneficiar al serviciului de salubrizare este orice persoană care are
domiciliul, reşedinŃa, sediul sau punctul de lucru pe raza administrativ teritorială al
comunei Zăbala.
Art. 13. - (1) După identificarea persoanelor fizice şi juridice, beneficiari al
serviciului public de salubrizare, fără încheierea contractului de prestări servicii cu
operatorul serviciului, S.C. TEGA S.A. va proceda la somarea acestora în vederea
încheierii contractului de prestări servicii.
(2) Comunicarea somaŃiei va fi îndeplinită de către operatorul de servicii de
salubritate.
(3) În cazul în care persoanele somate nu se prezintă, în termen de max. 30
de zile de la data primirii somaŃiei, în vederea semnării contractului, ori refuză
semnarea acestuia (refuz consemnat în scris), operatorul de serviciu va comunica
Compartimentului de taxe şi impozite a primăriei lista cu persoanele cu care nu au
perfectat contracte nici în urma somării, în vederea aplicării taxei speciale de
salubrizare.
(4) Lista cu persoanele cu care nu au perfectat contracte nici în urma somării
va fi anexat la documentele care atestă îndeplinirea procedurilor de somare. În lipsa
acestor date Compartimentul de txa şi impozite nu va iniŃia procedura de stabilire a
taxei speciale.
Art. 14. – Compartimentul de impozite şi taxe aplică taxa specială de
salubrizare pe bază de declaraŃii de impunere, ori din oficiu, în condiŃiile stabilite prin
legislaŃia în vigoare aplicabilă în domeniul taxelor şi impozitelor locale, în caz de
neprezentare în vederea declarării, nici în urma somaŃiei comunicat în acest sens de
organul fiscal, ori refuz al declarării bazei de impunere.
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Art. 15. - (1) În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de
salubrizare datorat de persoane fizice, se vor lua în calcul 4 persoane pentru o
unitate locativă, iar în cazul persoanelor juridice, se va aplica taxa specială aprobată
prin hotărârea Consiliului local începând cu data de întâi a lunii următoare celei în
care a expirat termenul de 30 de zile de la data comunicării somaŃiei de către S.C.
TEGA S.A., sau data consemnării refuzului de a încheia contract de prestări servicii.
Art. 16. - În cazul persoanelor fizice şi juridice ale căror contract de prestări
servicii s-a denunŃat în mod unilateral de către operatorul de servicii de salubritate,
pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile
calendaristice de la data expirării termenului de plată, prestatorul serviciului de
salubritate va proceda la preavizarea beneficarului serviciului, conform procedurii de
somare descrise mai sus, urmând ca taxa specială de salubrizare să se datoreze
începând cu data de 1 a lunii următoare datei la care s-a denunŃat contractul de
prestări servicii.
Art. 17. - În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate,
persoane fizice sau juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul
serviciului, ulterior stabilirii obligaŃiei de plată al taxei speciale de salubrizare, taxa
specială încetează în ultima zi al lunii în care s-a perfectat contractul de prestări
servicii, în baza înştiinŃării în acest sens al Compartimentului de taxe şi impozite de
către societatea prestatoare al serviciului public de salubritate.
Art. 18. - Pe anul 2016 taxa specială de salubrizare se plăteşte trimestrial, în
patru rate egale, până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv,
şi se încasează la caseria primăriei Zăbala ori prin virament bancar.
Art. 19. - Sumele încasate din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în
mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreŃinere şi funcŃionare al serviciului
public de salubritate pe raza teritorială a comunei Zăbala.
II. 5 Taxa de păşunat
Se instituie taxa specială de păşunat pe cap de animal ovine. Plata acestei
taxe se face anual la Compartimentul impozite şi taxe, iar veniturile rezultate vor fi
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare.
Se aprobă depunerea unei garanŃii în sumă de 1000 de lei de către fiecare şef
de stână. Proprietarii animalelor găsite pe terenurile cultivate vor fi nevoiŃi să
plătească daunele provocate de aceştia, din banii de garanŃie, după evaluarea
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daunelor provocate de către un expert. Iar în cazul în care daunele provocate
depăşesc suma garanŃiei, litigiul se va rezolva pe cale judecătorească

II. 6 Taxa specială pentru închirierea Căminelor Culturale din Comuna
Zăbala
Art. 20 - (1) Se instituie taxa specială pentru utilizarea Căminelor Culturale,
proprietatea Comunei Zăbala după cum urmează:
a) Taxa pentru închirierea Căminelor pentru nunŃi – veselă
b) Taxa pentru icnhirierea Căminului Cultural din satul Zăbala
c) Taxa pentru închirierea Căminului Cultural din satul Pava
d) Taxa pentru închirierea Căminului Cultural din satul Tamaşfalău
e) Taxa pentru închirierea Căminului Cultural din satul Surcea
f) Taxa pentru închirierea căminelor culturale unor firme pentru
organizarea de târguri ocazionale
g) Taxa pentru închirierea căminelor culturale pentru pomeni – veselă
h) Taxa pentru organizarea de manifestări cu muzică
i) Taxa pentru organizarea evenimentelor familiale în căminele
culturale
Căminele Culturale din raza administrativ teritorială a comunei Zăbala pot fi
închiriate de persoane fizice şi juridice pentru organizarea de spectacole şi alte
manifestări culturale, activităŃi de petrecere a timpului liber şi de divertisment, pentru
organizarea de expoziŃii precum şi pentru organizarea unor evenimente necesare
comunităŃii cu diverse ocazii.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se încasează prin Compartimentul taxe şi
impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Zăbala.
(3) Taxele încasate vor fi folosite în mod exclusiv pentru cheltuielile aferente
întreŃinerilor, reparaŃiilor şi modernizărilor Căminelor Culturale din comuna Zăbala.

II. 7 Taxa specială pentru închirierea Cabanei Csipkes, proprietatea
Comunei Zăbala
Art. 21 - (1) Se instituie taxa specială pentru închirierea Cabanei Csipkes,
proprietatea Comunei Zăbala
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Cabana poată fi închiriată de către persoane fizice pentru organizarea de
evenimente familiale cu condiŃia obŃinerii în prealabil a aprobării primarului şi achitării
taxei speciale pentru utilizarea cabanei Csipkes.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se încasează prin Compartimentul taxe şi
impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Zăbala.
(3) Taxele încasate vor fi folosite în mod exclusiv pentru cheltuielile aferente
întreŃinerilor, reparaŃiilor şi modernizărilor Cabanei Csipkes.

II. 8 Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, scanat, multiplicat
Art. 22. - (1) Se instituie:
a) taxa specială pentru servicii de xerocopiat, scanare, multiplicat acte
necesare populaŃiei în raporturile acesteia cu comuna Zăbala, realizat
în cadrul Primăriei;
b) taxa specială privind servicii de xerocopiat, scanat acte din arhiva
Primăriei solicitate de persoane fizice şi juridice
(2) Plata acestor taxe se face anticipat, la Compartimentul de taxe şi impozite,
iar sumele obtinute din aceaste taxe vor fi utilizate pentru achiziŃionarea de materiale
specifice activităŃii de multiplicare, întreŃinerea aparaturii.

II. 9 Taxa specială pentru utilizarea sălii de sport
Art. 23 - (1) Se instituie taxa specială pentru utilizarea sălii de sport,
proprietatea Comunei Zăbala.
Sala de sport poate fi utilizată de persoane fizice şi juridice pentru activităŃi
sportive individuale, sau în echipe şi totodată în vederea organizării de competiŃii
sportive şi diferite evenimente cu condiŃia obŃinerii în prealabil a aprobării primarului
şi achitării taxei speciale pentru utilizarea sălii de sport.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se încasează prin Compartimentul taxe şi
impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Zăbala.
(3) Sumele încasate vor fi folosite exclusiv pentru finanŃarea cheltuielilor
administrative şi de dezvoltare a sălii de sport.
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II. 10 Alte categorii de taxe speciale aplicabile în anul 2016
Art. 24 – (1) În vederea funcŃionării în bune condiŃii a serviciilor publice create
în interesul persoanelor fizice şi juridice, se stabilesc taxe speciale şi în următoarele
sectoarele de activitate:
a) taxa pentru situaŃii de urgenŃă
b) taxa de vidanjare
c) taxa de scoaterea apei din fântâni cu motopompă
d) taxa pentru închirierea buldo-excavatorului
e) taxa pentru închirierea remorcă cu tractor
f) taxa gloabă
g) taxa pentru comerŃ stradal
h) taxa de drum
i) taxa de şedere la sauna din Peteni
j) taxa de şederepentru rulote şi corturile amplasate la Poiana Fabricii
k) taxa pentru eliberarea plăcuŃelor de înregistrare a vehiculelor pentru
care nu există obligaŃia înmatriculării: moped, căruŃă, tractor.
(2) Taxele speciale stabilite în alin. (1) se percep anticipat. Persoana care se
va folosi de serviciul public local, va depune o cerere în acest sens la registratura
Primăriei, la care se va anexa chitanŃa privind plata taxei speciale.
(3) Taxele speciale se încasează prin caseria Primăriei şi constituie venituri cu
destinaŃie specială ale bugetelor locale şi vor fi utilizate exclusiv în scopurile pentru
care au fost înfiinŃate.
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