
      

 JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 163/2018
privind completarea anexei 2 la HCL  145/2009 privind aprobarea instituirii

de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza
Oraşului Covasna

Consiliul  local  al  orașului  Covasna,  întrunit  în  ședința  ordinară din data  de  27
decembrie 2018, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în functie (_17__),

Analizând: 
-expunerea  de  motive  a  primarului  înregistrată  sub  numărul

5718/02.11.2018; 
-raportul  compartimentului  de  specialitate  înregistrat  sub  numărul

5720/02.11.2018;
-avizul comisiei pentru administrarea domeniului public și privat al orașului;
-avizul comisiei juridice;
-avizul de legalitate dat de secretarul orașului: 

În conformitate prevederile:
         - art. 60 din Legea  nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicata
         - art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

- art. 484  din Legea nr. 227/2015 (codul fiscal);
-  art.  30  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
-art.  7  alin.(2)  din  Legea  nr.  52/2003 privind  transparența  decizională,

republicată cu modificările și completările ulterioare;
- anexa 5 la H.G. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului

Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna 
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În temeiul art. 23 alin. (2), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art.
45 alin. (2), lit. c), art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu  votul  “pentru”  a  _17__ consilieri,  “împotriva”  a  _-__  consilieri  și
“abțineri” a _-__ consilieri,

HOTĂRĂŞTE:

              Art. 1 – Anexa 2  la HCL  145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe
speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna,
se completează astfel:
         - după punctul  VII se introduce un nou punct, punctul  VIII, cu următorul
cuprins:

   ”VIII. Taxa specială de  acces  la drumurile de exploatare  agricolă situate
în extravilanul UAT Covasna

     La  nivelul  primăriei  orașului  Covasna  serviciile pentru  administarea
domeniului  public  și  privat  al  orașului   sunt   realizate  prin  compartimentul
gospodărire comunală, care are printre atribuțiile principale și  modernizarea,
exploatarea  şi  întreţinerea  străzilor,  drumurilor  (inclusiv  cele  agricole),
podurilor, viaductelor şi a trotuarelor pietonale.

      Pornind de la starea drumurilor de exploatare şi a degradărilor produse
sub acţiunea factorilor mecanici datoraţi circulaţiei, anual se  impune executarea
lucrărilor de întreţinere specifice,  din bugetul local,  în valoare de aproximativ
500.000 lei, din care doar jumătate poate fi acoperită din încasarea impozitelor pe
terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și  juridice,motiv pentru care
este necesară instituirea unei taxe speciale pentru funcționarea acestui serviciu,
respectiv pentru acoperirea cheltuielior de întreținere.

     Taxa specială de  acces la  drumurile  de exploatare agricolă  este datorată
de toți proprietarii  terenurilor agricole situate în extravilanul UAT

     Astfel,  se  instituie  taxa  specială  de   acces  la  drumuri  de  exploatare
agricolă, pentru anul 2019,  în cuantum de 10 lei/ha/ an - în funcție de suprafața
deținută. Cuantumul taxei speciale se stabilește anual

     Taxa de acces  se constituie venit  cu destinație specială și  se instituie
pentru:

- întreținerea și repararea drumurilor agricole care constă în împrăștierea de
piatră spartă, balast, nivelare și compactare precum și alte lucrări necesare
menținerii drumului în stare bună.

- asigurarea  circulație  în  condiții  de  siguranță  către  și  dinspre  terenurile
agricole aflate în extravilanul UAT
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       Încasarea  taxei  astfel  instituite  se  face  odată  cu   impozitul  pentru
terenurile  de  folosință  agricolă  situate  în  extravilan,  de  către  Compartimentul
Taxe și impozite locale a  Primăriei Orașului Covasna”

Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCL  145/2009 privind aprobarea instituirii
de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului
Covasna rămân  neschimbate

Art.  3-  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
însărcinează Primarul orașului Covasna. 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează,
          BODÓ ENIKŐ     SECRETAR

          VASILICA ENEA
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