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HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei pentru branșament la rețeaua de canalizare a comunei Raciu

pe perioada 02.04.2014 – 31.12.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Întrunit în ședință de îndată astăzi, 02.04.2014,
Având în vedere:

 prevederile  art.  282,  alin.  1  din  legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  30,  alin.  1,  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

 Expunerea  de  motive  nr.  1643/31.03.2014,  prin  care  primarul  comunei  propune  înființarea
Serviciului public de canalizare al comunei Raciu, precum și raportul de specialitate în tocmit de
Compartimentul urbanism și înregistrat sub nr. 1644/31.03.2014; 

În temeiul art. 36 , alin. 2, lit. d, coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1, și art. 115, alin. 1, lit. b,
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, 

 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se stabilește taxa pentru branșament la rețeaua de canalizare a comunei Raciu (proiectare  +
execuție),  în  cuantum  de  1050  lei/branșament,  care  se  poate  achita  în  oricare  dintre  următoarele
variante:

I. O tranșă, în valoare de 1050 lei, plătită la depunerea cererii;
II. Două tranșe, plătite după cum urmează: prima, în valoare de 750 lei, plătită la depunerea cererii,

respectiv a doua, în valoare de 300 lei, plătită la finalizarea lucrării;
II.  Trei tranșe, plătite după cum urmează: prima, în valoare de 450 de lei, plătită la depunerea

cererii, a doua, în valoare de 300 de lei, plătită la începerea lucrărilor, și a treia, în valoare de
300 de lei, plătită la finalizarea lucrărilor.

Art. 2 Termenul de valabilitate a taxei instituite și a modului de încasare prezentate la art. 1 este de la
02.04.2014 până la 31.12.2014.
Art.  3   Eventualele  diferențe  de  preț  ce  rezultă  din  devizul  de  lucrări  pentru  fiecare  branșament
executat vor fi suportate de la bugetul local.
Art.  4  Împotriva prezentei  hotărâri  se poate face contestație în termen de 15 zile de la afișarea la
avizierul instituției și publicarea pe pagina de internet  www.raciu.ro. După expirarea acestui termen
autoritatea deliberativă se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Raciu iar
cu  aducerea  acesteia  la  cunoștința  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  se  însărcinează  secretarul
comunei.

Președinte de ședință, Secretar U.A.T.,
             consilier local Bălașa Cristian                        jr. Zaharia Alin
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