HOTĂRÂRE NR. 52 /2019
pentru modificarea Anexei nr. 5 –Punctul V la Hotărârea Consiliului Local nr 141/2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând Expunerea de motive a primarului Municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 25/1/15/14.02.2019 prin care se propune completarea H.C.L nr 141/2018 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 25/1/16/2019, raportul Direcției ADPP din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 52/1/17/2019,
avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ” înregistrat sub nr. 105/1/18/2019,
şi avizul comisiei de specialitate ”Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi turism”,
înregistrat sub nr. 90/1/18/2019, de pe lângă Consiliul local,
Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. 1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
H.G. 159/2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, O.U.G. 46/2016 pentru completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, O.U.G 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea 209/2017, Legea 111/2018 și Legea 145/2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi ţinând cont
de:
- Prevederile art.9 pct.3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la
Strassbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019
în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte;
În temeiul art.36 alin.(4) lit. c şi art.45 alin.(2) lit. c din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Punctul nr. V din ANEXA nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2018
privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019, se modifică și va avea
următorul conținut:
V.PROCEDURA DE APLICARE A TAXELOR PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A
LOCURILOR PUBLICE PREVĂZUTE LA PCT. 5 ANEXA NR.4.
” În conformitate cu art. 486 din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, Consiliile
Locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru deţinerea sau
utilizarea echipamentelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate.
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Taxele prevăzute la alin.(1) şi (2) din Legea 227/2015, se calculează şi se plătesc în
conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate .
Terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Vulcan, pot fi
ocupate ocazional, contra cost, pe o perioadă determinată de timp, fără licitaţie publică, pentru
efectuarea comerţului stradal ocazional(vânzare de produse alimentare sau nealimentare),
pentru amplasare de tonete, standuri, de către comercianţii autorizaţi, pentru amplasarea de
terase sezoniere în scopul desfacerii produselor de alimentaţie publică, pentru vânzarea de
produse specifice sărbătorilor, pentru vânzare de casete audio si video, pentru vânzare de
cărţi, ziare,reviste,papetărie şi alte produse, pentru comercializare bilete jocuri de noroc,
expoziţii şi prezentare produse, dozatoare de lapte, automate de cafea, a echipamentelor
aferente parcurilor de distracţii , circ, amplasate cu ocazia desfăşurării unor evenimente
ocazionale.
Pentru terasele sezoniere, se va întocmi un contract de utilizare temporară a terenurilor
publice.
Terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Vulcan pot fi
ocupate temporar prin amplasarea de corturi / mese ( tonete ) pentru diverse activităţi şi de
alte persoane fizice şi juridice stabilindu-se în acest sens următoarele locaţii:
- B-dul Mihai Viteazu ( zona Profi – Unic);
- Str. Nicolae Titulescu ( zona Mercur);
- Târgul săptămânal ;
Persoanele fizice şi juridice care solicită ocuparea temporară a domeniului public sau
privat al municipiului Vulcan, vor depune la sediul Primăriei Municipiului Vulcan, o cerere
tipizată, care trebuie să cuprindă urmatoarele elemente:
- numele şi prenumele solicitantului
- adresa ( sediul ),nr.telefon/fax
- scopul ocupării terenului
- suprafaţa ocupată
- schiţă amplasament
- perioada pentru care se solicită ocuparea temporară a domeniului public
În urma depunerii cererilor, reprezentanţii Direcţiei A.D.P.P.,vor verifica suprafaţa
ocupată, iar funcţionarii din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe vor încasa taxele aferente.
Neplata taxei şi ocuparea abuzivă a terenului atrage după sine răspunderea penală
conform legislaţiei în vigoare.”
Art. II. Celelalte prevederi din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local nr.
141/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019, rămân nemodificate.
Art. III. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în
conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. IV. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Primarului Municipiului Vulcan, Serviciului Impozite și taxe locale, Direcţiei economice,
Direcției A.D.P.P şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 28.03.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Lung Cornel Nelucu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel
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Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 13 voturi „ pentru”
și 6 voturi ”împotrivă”
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