
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

Privind  instituirea  si  stabilirea   cuantumului  taxei  speciale  pentru  prestarea de servicii cu vidanja  
aflata in  proprietatea   Consiliului  Local   Adamclisi, de catre  persoane    fizice  sau  juridice din comuna  

Adamclisi. 

 

Consiliul Local al   comunei    Adamclisi,   judetul   Constanta   intrunit   in sedinta   extraordinara,  legal  
constituita  in data de 31.10.2012; 

Avand in vedere: 

- Proiectul de hotarare  si  expunerea de motive a  domnului  Burcea  Anton Tudorel,  primarul  
comunei  Adamclisi,   judetul Constanta; 

- Raportul de specialitateal  Comisiei  de specialitate  nr. 1 pentru   agricultura, activitati  
economico – financiare, amenajarea  teritoriului  si urbanism, protctia  mediului si  turism, 
administrarea  domeniului  public si  privat al  comunei,  gospodarie  comunala; 

- Raportul de avizare  intocmit de compartimentul  financiar  contabil  din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Adamclisi privind  instituirea  si  stabilirea  cuantumului  taxei  
speciale  pentru  prestarea  de servicii  cu vidanja  aflata in proprietatea  Consiliului Local 
Adamclisi, de catre  persoane  fizice   si / sau  juridice   din   comuna  Adamclisi; 

- Prevederile art. 282, alin. (1)  dinLegea nr. 571 / 2003 privindCodul Fiscal , cu modificarile  si  
completarile  ulterioare, Titlul IX, privind  impozitele  si  taxele   locale; 

- Prevederile  Hotararii  Guvernului nr. 44 / 2004 pentru  aprobarea  normelor  metodologice de 
aplicare a  codului   fiscal, cu modificarile  si  completarile  ulterioare; 

- Prevederile  art. 5, alin. (1), lit. a) si  alin. (2),  art. 16, alin. (2)  si  alin. (4), art. 27, art. 28, alin. (3) 
si art. 30, alin. (1) si  alin. (6) din  Legea nr. 273 / 2006 privind  finantele  publice locale 
republicata, cu modificarile  si  completarile   ulterioare; 

- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta  Europeana  a autonomiei   locale adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificata  prin   Legea nr. 199 / 17.11.1997; 

- Prevederile   Legii nr. 52 / 2003   privind  transparenta   decizionala  in administratia  publica  
locala, cu modificarile  si   completarile   ulterioare; 



In   temeiul  prevederilor   art.  36,   alin. (1) si (2), lit. b)  si lit. d), alin. (4), lit. c), alin (6), lit. a), pct. 16  , 
art. 45, alin. (2), lit. c) coroborat cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215 / 2001 privind  
administratia  publica  locala   republicata, cu modificarile  si  completarile   ulterioare: 

 

HOTARASTE: 

ART. 1. (1)   Se aproba  instituirea  si  stabilirea  cuantumului  taxei  speciale  pentru   prestarea de 
servicii cu vidanja   aflata in  proprietatea   Consiliului Local Adamclisi, de catre  persoane  fizice   si / sau  
juridice   din comuna    Adamclisi  la nivelul   sumei de : 

- 100  lei /  cisterna   pentru  persoane  fizice; 
- 100  lei  / cisterna   pentru   persoane   juridice; 

(2)  In preţ  este   inclusa  si  contravaloarea   carburantului. 
(3) Tarifele  stabilite se pot modifica  ulterior  in functie de rata inflatiei  si de modificarile  
preturilor la carburant. 

ART. 2. Cu   ducerea   la indeplinirea  prevederilor  prezentei  hotarari  se insarcineaza  viceprimarul  
comunei  Adamclisi, domnul  Rasit  Beinur  si  domnul  Slabu Marian, inspector in cadrul  
compartimentului  contabilitate din cadrul  aparatului  de  specialitate al   Primarului  comunei  
Adamclisi. 

ART. 3. Secretarul  comunei  va comunica prezenta  hotărâre  institutiilor  si  persoanelor  interesate  
pentru  ducerea  ei la indeplinire,  Institutiei  Prefectului  Judeţului  Constanţa   pentru  control  şi  
verificarea  legalităţii  şi  o  va   afişa  în  locuri  publice   pentru  a  fi  cunoscută  de  cetăţeni . 

 Prezenta   hotărâre  a  fost   adoptată  cu  un  număr  de 11   voturi  din   cei  11     consilieri   
prezenţi  din totalul  de  11  consilieri  în   funcţie . 

 

 

NR.   21     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNAT 

DATA  31.10.2012             CONSILIER                     SECRETAR 

                                                                                                                                                     SIBEL SERIF 
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COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare privind instituirea si stabilirea cuantumului taxei speciale  pentru 
prestarea de servicii cu vidanja aflata in  proprietatea Consiliului Local Adamclisi, de catre 

persoane fizice sau  juridice din comuna Adamclisi. 

 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul Constanta; 

 Avand in vedere: 

- Raportul de avizare  intocmit de compartimentul financiar contabil  din cadrul 
aparatului de specialitate  al Primarului comunei Adamclisi  privind  instituirea si 
stabilirea cuantumului taxei speciale  pentru prestarea de servicii cu vidanja aflata 
in proprietatea Consiliului Local Adamclisi, de catre persoane  fizice si /  sau 
juridice din comuna Adamclisi; 

- Raportul de specialitate al  Comisiei  de specialitate  nr. 1 pentru agricultura, 
activitati economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protctia 
mediului si turism, administrarea domeniului public si privat al comunei, 
gospodarie comunala; 

- Prevederile art. 282, alin. (1)  din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal , cu 
modificarile si completarile ulterioare, Titlul IX, privind impozitele si taxele locale; 

- Prevederile  Hotararii Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor  
metodologice de aplicare a codului fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) si alin. (2),  art. 16, alin. (2) si alin. (4), art. 27, art. 
28, alin. (3)  si art. 30, alin. (1) si alin. (6)  din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele 
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana  a autonomiei   locale adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 17.11.1997; 

- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local Adamclisi  a  
proiectului de hotarare  privind  INSTITUIREA SI STABILIREA CUANTUMULUI  TAXEI SPECIALE 
PENTRU PRESTAREA DE SERVICII CU VIDANJA AFLATA IN PROPRIETATEA CONSILIULUI LOCAL 



ADAMCLISI, DE CATRE PERSOANE FIZICE  SI / SAU PERSOANE JURIDICE  DIN COMUNA 
ADAMCLISI. 
 In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si (2), lit. b) si lit. d),  alin. (4), lit. c), alin (6), lit. 
a), pct. 16  , art. 45, alin. (2), lit. c) coroborat cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 
nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

 Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv 
INSTITUIREA SI STABILIREA CUANTUMULUI  TAXEI SPECIALE PENTRU PRESTAREA DE SERVICII 
CU VIDANJA AFLATA IN PROPRIETATEA CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI, DE CATRE 
PERSOANE FIZICE SAU PERSOANE JURIDICE  DIN COMUNA ADAMCLISI. 
 

 

 

 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 


