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                                         H O T Ă R Â R E 
 

PRIVIND INSTITUIREA  UNEI TAXE  SPECIALE  PENTRU P.S.I. 

 
 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 

 

Având în vedere : 

– initiativa primarului dnul Enache Viorel 

– avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local  

-     Referat de specialitate – Bej Eva , consilier compartiment taxe si impozite 

- Prevederile art. 282 din Codul fiscal 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 

- Prevederile art. 36, alin. (4), lit. c   din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

-     16 voturi pentru , 1 vot impotriva ,  din totalul de 17 consilieri prezenti  

În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 

republicata , cu modificarile sai completarile ulterioare 

 

HOTARASTE 

 
 Art. 1  Art. 1 – Se aproba instituirea unei taxe speciale pentru P.S.I. , dupa cum 

urmeaza: 

- 20 lei  / an /gospodarie persoane fizice 

-  55 lei/an ptr. agenti economici care detin suprafata construita pana la 50 mp  

- 128  lei/an ptr. Agenti economici care detin suprafete construite intre 51-100 mp  

- 256  lei/an ptr. Agenti economici care detin suprafete construite intre 101-200 mp  

- 386 lei/an ptr, agenti economici care detin suprafete constr. Intre 201-500 mp  

- 1285  lei/an ptr agenti economici care detin suprafete constr. Intre 501-1500 mp  

-  2570  lei/an ptr agenti economici care detin suprafete construite peste 1500 mp 

-  pentru agentii economici care produc sau detin materiale cu risc ridicat de incendiu , 

taxa se suplimenteaza cu 128 lei/an 
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-  pentru agenti economici a caror activitate este vanzarea de carburanti taxa suplimentara 

este de 1060 lei/an , acestia avand si obligatia achizitionarii materialelor speciale pentru 

stins incendii. 

 Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se  incredinteaza primarul 

orasului Santana , domnul Enache Viorel. 

 Art. 3   -  Prezenta se comunică : 

- Directia Controlului Legalitatii Actelor , Juridic, Relatii Publice si Secretariat – 

Compartimentul Legalitatii Actelor si Contencios  

- Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei 

- Compartimentul taxe si impozite din cadrul Primariei 

- Persoane fizice si juridice prin afisaj , 

- Primarul orasului  Santana. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       Contrasemnează: 

  SCARLATESCU MIHAI                            SECRETARUL ORASULUI SANTANA 

                                                                            Jurist Sas Viorica 
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