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PRESEDTNTE ,Mr. 8955 din 11.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrfrre privind stabilirea taxelor gi turdelor

din competenla Consiliului Judelean fabmila, pentra anul 2015

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune stabilirea taxelor qi tarifelor
din contpetenla Consiliului Judelean lalomitra, pentru anul 2015 Si aprobarea
Metodologiei privind stabilirea, aplicarea qi perceperea tarifelor de utilizare a zonei
drumurilor jude{ene, pentru anut 2015.

Propunerea este.fundamentatd pe competentra datd de prevederile art. 139 atin. 2
din Constitulia Romdniei, conform cdruia ,,impozitele qi taxele locale se stabilesc de
consiliile locale sau jadelene, in limitele qi tn candiliile legii", precltm qi de dispoziliile
art. 288 alin. (l) din Legea 571i2003 privind Codul.fiscal, cw modificdrile qi completdrile
ulterioare, coroborat cu prevederile crrt. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2A06 privind
finanlele publice locale, cu modtficdrile qf completdrile ulterioare, conform cdrora
consiliile judelene adoptd hotdrdri privind impozitele Ei taxele locale pentru anul fiscal
urmdtor.

Raportat la anul 2014, taxele ;i tarifele cuprinse in anexele l, 2, 4, 5 qi 7 ta
prezentul proiect de hotdrdre ou rdmas Ia acela^yi nivel, exceplie facdnd taxele prevdzute in
anexa nr. 3 "Taxe pentru realizarea de fotocopii de pe documente produse sau gestionate
de Consiliul Judelean lalomile ", pentru care fald de anul 2At4 se propune o creqtere
cuprinsd tntre 0,85 lei - 2,05 lei, in funcgie de formatul documentului Ei cheltuieltle
suportate de judeful lalomila.

Pdstrsrea nivelului tsxelor ;i tartfelor la un nivel cdt mai scdzut, condilionat de
tncadrarea tn prevederile Codului fiscal, ale Legii nr. 50/1991 privind sutorizarea
executdrii lucrdrilor de construclii, cu madrficdrile gi completdrile ulterioare, ale
Ordonantrei Gtwernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd, cu
modtficdrile qi completdrile ulteriacre Ei a altar legt speciale, a avut tn vedere sprijinirea
cetdlenilor si investitorilor, pldtitori ai acestor taxe qi tarife.

Taxele percepute se vorface venit la bugetul judetrului, cu exceplia taxelor incasate
pentru eliberarea certificatelor de urbanism qi a autorizaliilar de construire eliberate cu
avizui primariior cotnunelor, cere, poirivit ari.295 aiin. (6) tiin Legea nr. 37ii2AA3, se
fnc vsni| la hugetul judetrului tn proporlie de 50%a, diferen{a urmdnd a se viya la bugetul
contunei pe yazq cdreia se amplaseazd construclia.
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ce privegte tanfele prevdzute pentru amplasorea canstrucliilor tn zona
drumurilor judelene gi pentru trsversarea acestore, ele se fac verlit la bugeta.l
administratorului drumurilor, potrivit art. 47 alin. 4 din Ordonanla Guvernului nr.43/1997
qi se vor utiliza pentru administrarea, exploatnrea, reparorea qi modernizarea acestor
drumuri.

Proiectul de ltotdrdre prCIpune ca metodologia pentru stabilirea, aplicarea Si
perceperea tarifelor de emitere a acordului prealabil, autorizaliei de amplasare Si/sau
acces la drum judepan Ei de utilizare a zonei drurnurilor judegene, pentru anul 2014, sd
aibd acelaqi conyinut qi in anul 2015, tn condiltile tn care nu existd o normd legald care sd
reglementeze acest domeniu la nivel nalional.

Canstatdnd cd sunt tntrunite condiliile de \egalitate, necesitate Ei oportunitate,
propun Consiliului Jude{ean lalamitro odaptarea hcttdrdrii tnforma qi conlinutul prezentate
tn proiect.

PRE$EDINTE,

Vasile


