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Nr.3805/24.08.202 l 

REFERAT DE APROBARE 
privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea 

Regulamentului de aplicare a acesteia 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
fizoce/juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se 
stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru 
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionarea acestor servicii. 

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat art.484 din Legea 227/2015 
privind Codul fiscal republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.30 din 
Legea nr.273/2006,privind Finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

Taxa pentru utilizarea Casei mortuare Reci, se încasează într-un cont distinct, deschis 
în cadrul bugetului local, fiind urtilizat în scopurile pentru care au fost înfiinţate, respectiv 
pentru cheltuielile de funcţionare a obiectivului. 

Faţă. de considerentele prezentate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre privind privind 
stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de 
aplicare a acesteia 

PRIMAR 

DOMB01 .. : •I-Lajos 
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Nr. 3806/24.08.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea 

Regulamentului de aplicare a acesteia 

Consiliul local al comunei Reci, judeţul Covasna, 
Întrunit, în şedinţa ordinară din data de ____ __ _ 
Analizând Referatul nr. 3805/24.08.2021 al primarului comunei Reci stabilirea taxei 

special pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a 
acesteia; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3807/24.08.2021 al secretarului general al 
comunei Reci şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci, 

În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile Titlului IX, pct.161 din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art.30 din Legea finanţelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională prevăzute de art. 7 din 
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. c, art. 196 alin. (1) 
lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1- Se stabileşte taxa specială pentru utilizarea Casei mortuare Reci, în cuantum de 
100 de lei. 

Art.2 - Se aprobă Regulamentul de aplicare a taxei speciale pentru utilizarea Casei 
mortuare Reci, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

Art.3 - Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen 
de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă. 

Art.4 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei 
Reci şi compartimentului impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Reci. 

INIŢIATOR: 

PRIMAR 
DOMBORA Lehel-Lajos 

LL Avizat pentru legalitate 
Data .. ?::-k .. 9.1..~2,;.~.3.---\ 
Secretar genera.I al comunei 

NL 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Reci, str. Principală nr 268, cod poştal 527145, Nr. tel/fax 0267373803 
E-mail:primariareci@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXA LA HCL NR .. ______ _ 

REGULAMENT 
de aplicare a taxei speciale pentru utilizarea 

Casei mortuare Reci 

ART.I Potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, taxele spe
ciale sunt instituite de Consiliul Local pentru funcţionarea unor servicii publice create în in
teresul persoanelor fizice şi juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au in
stituit taxele speciale. 

ART.2 Prin Hotărârea nr. _______ , Consiliul Local Reci a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei mortuare Reci. 

ART.3 Casa mortuară Reci poate fi utilizată, în condiţiile Regulamentul de organizare 
şi funcţionare aprobat de Consiliul Local Reci, de membrii cultelor legal recunoscute în 
România, conform Legii nr.489/2006, republicată, precum şi de alte persoane având domiciliul 
în comune Reci. 

ART.4 Plata taxei speciale se face anticipat utilizării casei mortuare, la casieria 
Primăriei Reci. 

ART.5 Taxa specială pentru utilizarea casei mortuare constituie venit la bugetul local 
al comunei Reci şi se încasează doar de la persoanele fizice care utilizează casa mortuară Reci. 

ART.6 Sumele încasate vor fi folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de 
întreţinere şi funcţionare ale Casei mortuare Reci. 
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Nr. 3807/24.08.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea 

Regulamentului de aplicare a acesteia 

Subsemnata, Nemeth Timea-Katalin, în calitate de secretar general al comunei Reci, 
având în vedere, proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Primar, privind stabilirea taxei speciale 
pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia, 
precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei mortuare Reci, aprobat de 
Consiliul Local Reci 

În temeiul prevederilor: 
Art.484 din din Legea 22712015 privind Codul fiscal republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Art. 30 din Legea nr.273/2006,privind Finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
fizoce/juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se 
stabileşte annual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru 
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionarea acestor servicii 

Taxa pentru utilizarea Casei mortuare Reci, se încasează într-un cont distinct, deschis 
în cadrul bugetului local, fiind urtilizat în scopurile pentru care au fost înfiinţate, respectiv 
pentru cheltuielile de funcţionare a obiectivului. 

Faţă de cele prezentate mai sus propun Cosniliului local aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei mortuare Reci 
în forma iniţiată de dl. Primar. 

Secretar general al comunei 
NEMETH T~a-Katalin 

I\ \ 1) ( 
I ~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, administrarea domeni
ului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii publice 

si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ~59]; ~l.10. ~~I 

RAPORT DE AVIZARE 
asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei 

mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia 

Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei comisiei din data de 2. \. ( t). '4)1.--( a analizat 
proiectul de hotărâre, privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi 
aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia 

În urma analizării proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a constatat că, proiectul 
de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Au fost respectate prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere că dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului local este utilă 
şi oportună şi că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, în baza art.125 alin.(}) lit.a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZĂ FAVORABIL 

Proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi propune spre dezbatere şi aprobare consiliului local. 

PREŞEDINTE 

M6di-K6~ or 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia de specialitate pe domenii de 
acti~ăţi economico,ianciare, juridică şi de disciplină 
Nr.. .. ..1.1... . din .t.U~ ........ L ... . 

RAPORT 
asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei 

mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(10) şi art. 125 alin.(l) lit.a, lit.b din Ordo

nanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia noastră întru

nită în şedinţă, a hotărât: 

AVIZAREA FAVORABILĂ 

a proiectului de hotărâre menţionat mai sus. 

S-a constatat, că nu au fost încălcate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a gu

vernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administrraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunem dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei 

speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a 

at:esteia 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 

familje;. munca şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
Nr. H~~k [ ~0.10 . ~1, 

RAPORT DE AVIZARE 
asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei 

mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, a constatat 

că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate în referatul 

de aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57 /20 I 9 privind Co

dul administrativ, şi se încadrează în prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

Propunem dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei 

speciale pentru utilizarea Casei mortuare Reci şi aprobarea Regulamentului de aplicare a 

acesteia. 

PREŞEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

~r 

SECRETAR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


