ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ
HOTĂRÂRE,
Nr. 9 din 30.01.2019
privind instituirea taxei pentru protecţia civilă la nivelul comunei Grinţieş, judeţul Neamţ.
Consiliul local al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ.
În conformitate cu prevederile:
• legii nr. 481/2004, republicată, privind protecţia civilă,
• art. 484 şi 485 din legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările
ulterioare,
• art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând referatul primarului nr. 116/9.01.2019 şi raportul de specialitate al sefului SVSU
Grinţieş numărul 233/18.01.2019.
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 27, art. 36, alin. (1) şi (4), litera „a”, ale art. 45 aliniat (2) litera
„a” şi ale art. 115 aliniat (1) litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă instituirea taxei speciale de protecţie civilă care va fi achitată de
către toate persoanele fizice şi juridice deţinătoare de clădiri, înregistrate în evidenţele
Primăriei comunei Grinţieş, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 2 din prezenta hotărâre, în
cuantum de 2 lei/an/gospodărie.
Art. 2. Sunt scutite de la plata taxei :
• instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor
folosite pentru activităţi economice;
• instituţiile de cultură, umanitare, culte religioase;
• persoanele cu handicap grav şi accentuat.
• Veteranii şi văduvele de război.
Art. 3. Se aprobă regulamentul de administrare a taxei speciale de protecţie civilă
prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul 2020.
Art. 5. Primarul comunei, Alexandroaia Vasile, consilierul superior Buştihan Ana, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ICHIM ION - consilier - viceprimar

RED. C.O.R.
PROC. C.O.R
EX. 4
DOS. A/3

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei
CIUCANU OANA RALUCA

ANEXA 1 LA HCL NR. 9 DIN 30.01.2019
ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA GRINŢIEŞ
REGULAMENT
privind modul de aplicare a taxei de protecţie civilă
Taxa de protecţie civilă se adoptă în conformitate cu prevederile art. 25 lit. “d” din Legea
nr. 481/2004, republicată, privind protecţia civilă, art.484 din legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal si ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, care stabilesc domeniile în care
consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Obiectul regulamentului îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea
unei taxe speciale datorata bugetului local pe linia protecţiei civile.
Taxa specială de protecţie civilă este destinată pentru funcţionarea serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă, cu scopul apărării împotriva incendiilor în interesul persoanelor fizice şi
juridice.
Cuantumul taxei este de 2 lei/an/gospodărie pentru persoane fizice şi persoane juridice.
Taxa se încasează de la persoanele fizice şi juridice deţinătoare de clădiri si se plăteşte
conform Codului Fiscal care prevede ca impozitul/taxa datorată aceluiaşi buget local de către
contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată,
respectiv 31 martie.
• încasarea taxei se face prin plata directă la casierie, sau prin virament.
Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata dobânzilor şi a
penalităţilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute
de O.G. nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Taxa specială de protecţie civilă se face venit la bugetul local al comunei şi va fi încasată şi
evidenţiată într-un cont separat destinat Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
Taxa instituită acoperă cheltuielile privind co-finanţarea funcţionării serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă al comunei.
Prezentul regulament intra în vigoare începând cu anul 2018.

