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EXPUNERE DE MOTIVE

privind instituirea “taxei pentru sapatura in infrastructura domeniului public” si a
„taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public/ privat” pe raza localității Azuga
pentru anul fiscal 2022
Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale - Principiul autonomiei locale financiare:
(1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care
autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza
şi în limitele prevăzute de lege.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor
impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii.
(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să
afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în
domeniul lor de competenţă.
(4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei
publice locale în conformitate cu prevederile legale.
Potrivit prevederilor art 20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale: „(1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi
responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale:
a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi
potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;
b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin
compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii;
c) urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe
parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;
d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor
publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea
unor operatori economici specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se
eficientizarea acestora în beneficiul colectivităţilor locale;
e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor
administrativ-teritoriale;
f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung,
şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;
g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi
urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective
de către beneficiari;
h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de
eficienţă;
i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice
locale;
j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în
perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale
anuale;
k) îndeplinirea şi a altor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi prevăzute
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Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale - Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale :
„Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.”
Potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr.227/2015 – Cod fiscal: Alte taxe
locale
(1)Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după
caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele
asemenea.
(2)Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza
localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra
mediului înconjurător.
(3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu
procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate.
Potrivit prevederilor art.473 din Legea nr.227/2015 “Orice persoană care
trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol
trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.”
Pentru lucrări de extindere şi înlocuirea reţelelor şi branşamentelor, precum şi
pentru branşamente şi racorduri de orice fel, persoanele interesate vor solicita „Autorizaţie
pentru spargerea domeniului public” dupa achitarea “taxei pentru sapatura in
infrastructura domeniului public” . Cadrul organizatoric local necesar derulării în condiţii
optime a lucrărilor de săpătură în infrastructura domeniului public al orașului Azuga pentru
efectuarea lucrărilor de investiţii, modernizare, reabilitare sau intervenţii, precum şi a
lucrărilor de refacere a suprafeţelor aferente este reglementat prin Regulamentul aprobat
prin HCL 93/2020.
Pentru întreţinerea, conservarea şi continuarea lucrărilor de modernizare a
drumurilor de pe raza localitatii Azuga, realizate atât din fonduri europene cât şi cu fonduri
din bugetul local, se instituie “taxei pentru sapatura in infrastructura domeniului
public” si a „taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public/ privat” .
Având în vedere cele de mai sus, precum și atribuțiile Consiliului local conferite de
OUG 57/2019 - Codul Administrativ, privind gestionarea resurselor atât materiale, cât și
financiare ale orașului, autoritatea administrației publice locale intenționează propunem
instituirea “taxei pentru sapatura in infrastructura domeniului public” si a „taxei
pentru ocuparea temporara a domeniului public/ privat si aprobarea regulamentului
privind instituirea si aplicarea „taxei pentru sapatura in infrastructura domeniului public” si
a „taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public/ privat pe raza localității Azuga in
anul fiscal 2022 .
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