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 PROIECT DE HOTĂRÂRE   

nr. 2277 din data de 14.07.2022 

 

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii 

publice locale și pentru modificarea și completarea Anexei B la Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 

pe anul 2022 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, din data de ......, ora....... 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 2278/14.07.2022 și Raportul de specialitate nr. 2279/14.07.2022, 
precum și  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru 
utilizarea infrastructurii publice locale și pentru modificarea și completarea Anexei B la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale, pe anul 2022; 

Văzând 

- avizul  ….. al comisiilor de specialitate; 
- avizul ……… al poliției rutiere în vederea instalării indicatoarelor rutiere care vizează restricționarea 

tonajului pe drumurile publice aflate în administrarea comunei Șincai; 
- anunțul privind transparența decizională nr. 2279/14.07.2022. 
Având în vedere prevederile: 

 - art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
reublicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - art.  484 și ale art. 486 alin. (2) și (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -  art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (1) și alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și ale art. 30 
din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
             - art. 87 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (4) lit. c) și alin. (7) lit. k) și 
m), ale art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii publice 

locale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă taxa aferentă autorizației pentru utilizarea infrastructurii publice locale pentru 

autovehiculele cu masă maximă autorizată de peste 7,5 tone. Autorizația se eliberează numai după achitarea 
unui tarif în funcție de masa maximă autorizată după cum urmează:  

Nr. 
Crt 

 Taxa aferentă autorizației pentru utilizarea 
infrastructurii publice locale / masa maximă 

totală 

Tarif zilnic – 1 
autovehicul/utilaj 

Tarif lunar – 1 
autovehicul/utilaj 
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1. Între 7,5 tone și 30 de tone (7,5 T – 30 T) 100 Lei 2000 Lei 

2. Peste 30 de tone (30 T) 600 Lei  12000 Lei 

Art.3. Taxa pentru utilizarea infrastructurii publice locale constituite venit la bugetul local și este 
destinată întreținerii, reparării și modernizării infrastructurii locale. 
             Art.4. Începând cu data de 01.10.2022 se vor amplasa indicatoare rutiere specifice care restricționează 
ciruclația autovehiculelor având masă maximă autorizată de peste 7,5 tone pe următoarele drumurile comunale 
ale comunei Șincai: DC 132B, DC 136 A, DC 140,  DC140A, DC 141, DC141A . 

Art.5. Se modifică și se completează Anexa B la Hotărârea nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, după cum urmează: 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE ANEXA B 
 NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
-  lei - 

Art. 486. - (1)   Taxe pentru 
utilizarea temporară a locurilor 
publice și pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de 
arhitectură și arheologice și altele 
asemenea. 

13 lei/zi 13 lei/zi 

Taxă  pentru  remăsurarea  
terenului  de  către  Comisia  de  
Fond  Funciar  în  cazul 
proprietarilor de teren care 
solicită acest lucru ulterior 
punerii în posesie cu aceste 
terenuri 

100 lei 100 lei 

Taxă copiere/multiplicare 
documente 

A4-0,5 lei /pagină 
A3-1 leu /pagină 

A4-0,5 lei /pagină 
A3-1 leu /pagină 

Art. 486. - (2)    Taxe pentru 
deținerea sau utilizarea 
echipamentelor și utilajelor 
destinate  obținerii  de  venituri  
care  folosesc  infrastructura 
publică  locală,  pe  raza localității 
unde acestea sunt  utilizate, 
precum și  taxe pentru activitățile 
cu impact asupra mediului 
înconjurător. 

remorcă înregistrată 35 lei/an remorcă înregistrată 35 lei/an 
căruță 25  lei/an căruță 25  lei/an 

X Autovehiculele cu masă  
între 7,5 tone și 30 de tone  
-100 lei/zi 
 -2000 lei/luna 
peste 30 de tone (30 T) 
- 600 Lei                                
-12000 Lei 

 
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează domnul Vasile Pop, Primarul 

comunei Șincai, și personalul abilitat din Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții 
Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai. 

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 
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administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretaru lui general 
U.A.T Șincai, Primarului comunei Șincai, Instituția Prefectului Județul Mureș și se publică pe pagina de internet 
a instituției www.primariasincai.ro. 

  

     Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 

      Secretar general                                                                                             Pop Vasile 

         Toma Dragoș 

 

 

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ    
 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL ȘINCAI  ȘI CEA A 
SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI ȘINCAI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘINCAI 

VOTURI PENTRU__, VOTURI ÎMPOTRIVĂ__, VOTURI ABȚINERE 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura  

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 
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Nr. de înregistrare 2277/14.07.2022 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru 

utilizarea infrastructurii publice locale și pentru modificarea și completarea Anexei B la Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

Având în vedere prevederile: 
- art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, reublicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art.  484 și ale art. 486 alin. (2) și (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -  art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (1) și alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și ale art. 30 din Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
 -Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
             - art. 87 alin. (3) și ale alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022; 

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (3) din OUG nr. 59/2019 privind Codul administrativ autoritățile 
deliberative ale administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale iar potrivit alin. 
(5) autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de 
bunurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale. 

Potrivit dispozițiilor art 486 alin. (2) din legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliile locale pot institui taxe pentru deținerea și utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de 
venituri, care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru 
activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. 
 Având în vedere faptul că traficul vehiculelor de mare tonaj s-a intensificat pe raza unității administrativ teritoriale 
Comuna Șincai urmare a numeroaselor transporturi care se realizează în domeniul agricol și pentru exploatarea resurselor 
naturale, pentru a putea preveni degradarea carosabilului, prin efectuarea unor lucrări constante de înreținere, se impune 
instituirea unei taxe speciale pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Astfel, îmi exprim inițiativa de promovare a  
Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii 
publice locale și pentru modificarea și completarea Anexei B la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 
10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022. 

 
Primar  

Pop Vasile 
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Nr. de înregistrare 2278/14.07.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru 

utilizarea infrastructurii publice locale și pentru modificarea și completarea Anexei B la Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii publice locale și pentru modificarea și completarea 

Anexei B la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, s-a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate.  
Necesitatea și Oportunitatea: 

Având în vedere faptul că traficul vehiculelor de mare tonaj s-a intensificat pe raza unității administrativ teritoriale 
Comuna Șincai urmare a numeroaselor transporturi care se realizează în domeniul agricol și pentru exploatarea resurselor 
naturale, pentru a putea preveni degradarea carosabilului, prin efectuarea unor lucrări constante de înreținere, se impune 
instituirea unei taxe speciale pentru utilizarea infrastructurii publice locale. 

Pentru îmbunătățirea constantă a serviciilor publice oferite către cetățini și a infrastructurii publice locale, 
Consiliile locale pot institui taxe pentru deținerea și utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venitu ri, 
care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile 
cu impact asupra mediului înconjurător. 

Legalitatea: 

Proiectul de hotărâre supus analizei este susținut din punct de vedere legal de următoarele acte administrative și 
normative:  

- art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, reublicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art.  484 și ale art. 486 alin. (2) și (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -  art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (1) și alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și ale art. 30 din Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
 -Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
             - art. 87 alin. (3) și ale alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022;  

Urmare celor menționate mai sus, supunem spre dezbatere și adoptare, proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii publice locale și pentru modificarea și 
completarea Anexei B la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea impozitelor 
și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, în forma prezentată, în conformitate cu prevederile art. 129 
alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codu l 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

Secretar general U.A.T. Comuna Șincai 

Toma Dragoș 
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