
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife 

 
 

 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; 
- Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău nr. 11480/30.05.2016; 
- referatul de prezentare a proiectului de hotărâre înregistrat la 

nr.________/_____________, 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 economic din aparatul propriu de specialitate al 
Consiliului local, înregistrat la nr.________/___________;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
Ținând seama de Comunicatul de presă nr. __________ al Institutului Național de 

Statistică, conform căruia rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8 %; 
In 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 O.U.G. nr. 57/2020 a privind Codul Administrativ 
al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T 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 – 1.650 lei/an; 
b) pentru exploataţiile agricole cu activitate în domeniul agricol - 2 

lei/ha/an. deţinut/utilizat; 
c) pentru crescătorii de animale – 110 lei/an pentru fiecare adăpost de 

animale populat; 
d) pentru agenţii economici cu profil industrial - 330 lei/an; 
e) pentru agenţii economici care deţin depozite de materiale de 

construcţii sau material lemnos – 330 lei/an; 
f) pentru agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul 

comerţului sau alimentaţiei publice – 110 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 220 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 220 
lei/oră. 

Art.5 - Pentru prestarea serviciului de vidanjare cu utilajele aflate în administrarea 
Consiliului local al comunei Rușețu, se stabilește un tarif de 55 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 330 
2 Sala mare 1 oră 55 
3 Hol, sala mică 12 ore 275 
4 Hol, sal mică 1 oră 44 
5 Demisol  12 ore 165 
6 Demisol  1 oră 33 
  
 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 următoarele hotărâri ale 
Coniliului local al comunei Rușețu: 

 
a) Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu 7 din 29 martie 2013 privind 

stabilirea unor tarife; 
b) Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.32 din 30 august 2013 privind 

stabilirea unor tarife; 
c) Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.28 din 12 iulie 2016 privind 

stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife. 
 
 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 
 
 
     INIȚIATOR,     AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
        PRIMAR,         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
       Florin Snae            Gabriel Dinu 
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