
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife, aplicabile în anul fiscal 2022 

 
 
 

Consiliul local al comunei Ruşeţu ; 
 Având în vedere: 
 
 - prevederile art.16 alin.(2), art. 27 şi ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- referatul de prezentare a proiectului de hotărâre înregistrat la nr.8136/23.12.2021, 

prin care Primarul comunei Ruşeţu propune stabilirea unor taxe şi a unor tarife pentru 
asigurarea intervenţiei cu mijloacele de transport auto aflate în proprietatea comunei Ruşeţu;   

- raportul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Rușețu, înregistrat la nr.8137/23.12.2021;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 
În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. c), art.139 alin.(3) 

lit.c) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urhență a Guvernului nr. 57/2020 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Adoptă următoarea 
 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1 (1) - În vederea asigurării intervenţiei cu autospeciala de stins incendii din aflate în 
proprietatea comunei Ruşeţu şi în dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Ruşeţu în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se stabilesc următoarele taxe : 

a) pentru unităţile administrativ teritoriale deservite de autospeciala de 
stins incendii – 1.693 lei/an; 

b) pentru exploataţiile agricole cu activitate în domeniul agricol - 2 
lei/ha/an. deţinut/utilizat; 

c) pentru crescătorii de animale – 113 lei/an pentru fiecare adăpost de 
animale populat; 

d) pentru agenţii economici cu profil industrial - 339 lei/an; 
e) pentru agenţii economici care deţin depozite de materiale de 

construcţii sau material lemnos – 339 lei/an; 
f) pentru agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul 

comerţului sau alimentaţiei publice – 113 lei/an; 
 (2) În cazul intervenţiilor efectuate cu autospeciala de stins incendii, în unităţile 

administrativ teritoriale cu care comuna Ruşeţu a încheiat contracte de intervenţie şi care au 
plătit taxa prevăzută la alin.(1) lit.a), se stabileşte un  tarif de 226 lei/oră. 

(3) Taxele prevăzute la alin.(1) se încasează doar în baza unor contracte de prestări 
servicii încheiate între comuna Ruşeţu şi beneficiari. 
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Art.2 - Pentru închirierea autospecialei de stins incendii şi a celorlalte mijloace te 
transport lichide din proprietatea Comunei Ruşeţu se stabileşte un tarif de 10 lei/km.  

Art.3 - Pentru  punerea la dispoziţia beneficiarilor, la cererea acestora, a unor cantităţi 
de apă din sursa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ruşeţu, se 
stabileşte un tarif de 2 lei/m.c. 

 Art.4 - Pentru închirierea încărcătorului frontal pe pneuri (tip Wola) și a 
buldoexcavatorului, aflate în proprietatea comunei Ruşeţu, se stabileşte un tarif de 226 lei/oră. 

Art.5 - Pentru prestarea serviciului de vidanjare cu utilajele aflate în administrarea 
Consiliului local al comunei Rușețu, se stabilește un tarif de 56 lei/vidanjă. 

Art.6 – Pentru închirierea ocazională a unor spații din Căminul cultural al comunei 
Rușețu, se stabilesc următoarele tarife: 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea spațiului Termen închiriere Tarif 
-lei- 

1 Sala mare 12 ore 339 
2 Sala mare 1 oră 56 
3 Hol, sala mică 12 ore 282 
4 Hol, sal mică 1 oră 45 
5 Demisol  12 ore 169 
6 Demisol  1 oră 34 
  
 Art.7 – Pentru înregistrarea contractelor de arendă în registrul special de evidență, se 
stabilește o taxă de 5 lei/contract. 
 Art.8 - Taxele și tarifele încasate în baza prezentei hotărâri se fac venit la bugetul local 
al comunei Rușețu. 

Art.9 -  La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărâra Consiliului local al 
comunei Rușețu nr.48/24.12.2020 privind privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife, 
aplicabile în anul fiscal 2021. 

 Art.10 - Primarul comunei Ruşeţu prin compartimentele transport, arministrativ și 
economic, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.11 - Secretarul general al comunei Rușețu va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor, instituţiilor publice şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică. 

 
 

                                                                           x 
          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa de îndată din 
23 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __11__ voturi pentru __0__ abţineri şi __0__ 
voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi __11__ consilieri locali prezenţi la 
şedinţă.  

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
        Mădălin Liviu-Merișor           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                          Gabriel Dinu 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 23 decembrie 2021 
Nr.64 
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     R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA RUŞEŢU 
    - P R I M A R - 
Nr.8136/23.12.2021 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
 

privind  
privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife, aplicabile în anul fiscal 2022 

 
 Domnilor consilieri locali,  
 
 În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) şi (2)  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale:  Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă 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 funcţionare a acestor servicii. 
 Indexarea tarifelor de utilizare a utilajelor cu care comuna Ruşeţu prestează servicii 
(autospecială de stins incendii, încărcător frontal, etc), precum și indexarea tarifelor de 
închieire a unor spații aparținând patrimoniului comunei Rușețu, este necesară având în 
vedere evoluţia preţurilor la carburanţi precum şi cheltuielile cu întreţinerea acestora.  
  
 
 
 
 

P R I M A R, 
Florin Snae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA RUŞEŢU 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
 

    Nr. 8137/23.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 R A P O R T 
la proiectul de hotărâre 

 
privind  

privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife aplicabile în anul fiscal 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Compartimentul Economic din aparatul de specialitate al Consiliului local al 
comunei Ruşeţu, a analizat proiectul de hotărâre privind  stabilirea unor taxe 
speciale si a unor tarife, iniţiat de Primarul comunei Ruşeţu şi a constatat că 
acesta este elaborat în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere aceste considerente, avizez  proiectul de hotărâre în 
forma propusă. 
 

 

 

CONSILIER SUPERIOR, 

Filiţa Bobocea  

 
 


