
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 R O M A N I A 

     
CONSILIUL LOCAL ROSETI 
     JUDETUL CALARASI                                                    COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                 cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                      E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

     
H O T Ă R Â R E  

privind stabilire taxe speciale pentru anul 2019 la nivelul comunei Roseți, judetul Călărași 
 

     Consiliul local al comunei Roseți întrunit in ședința ordinară din 18.12.2018, 
               Având în vedere: 
         -raportul întocmit de către d-na Dragomir Maria, inspector la compartimentul  Resurse Umane- Buget 
Local, înregistrat cu nr. 8988/ 13.12.2018 prin care popune instituirea unor taxe speciale, aplicabile 
începând cu 01.01.2019 la nivelul comunei Roseți; 
  -prevederile Legii. nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările  ulterioare, 
        -prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        -prevederile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  
        -prevederile Legii nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulerioare, corelate cu prevederile H.G.R nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire 
la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare, 
        -prevederile Legii 52/ 2003,privind transparenta decizională în administratia publică,republicată, 
        -prevederile OUG. 41/ 2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare, 
        -prevederile H.C.L.nr. 52/ 27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 
        -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți, inregistrate cu nr. 
9080/ 17.12.2018, 9083/ 17.12.2018, 

  În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), alin.(9),art.45 alin.(2) lit.c)  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, Consiliul 
Local Roseți, adoptă următoarea hotărâre 

 
H O T Ã R Ã R E: 

         Art.1.- Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă instituirea următoarelor taxe speciale aplicabile la 
nivelul comunei Roseți, judetul Călărași, taxe ce se regăsesc evidențiate în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
       Art.2.- Taxele speciale se vor achita de catre beneficiari înainte de prestarea serviciului la casieria 
Primăriei  Roseți si se vor constitui ca venituri la bugetul local al comunei Roseți. 
       Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărârii se va încredinţea  Primarul comunei 
Roseți prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate. 
       Art.4.- Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Roseți și postarea pe site-ul comunei Roseți, www.comunaroseti.ro, prin grija  secretarul  comunei Roseți 
care va asigura și comunicarea prezentei, persoanelor și autorităților interesate conform legii . 
          
   Preşedinte de şedinţă,                                                                                                     Contrasemnează,                                         

        Răducu POPIA                                                                                                  Secretarul  comunei  
 Lavinia TĂNASE 

  
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 
Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 
Abtineri :___ 

Nr. 60 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,18.12.2018 
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                                                   ANEXA  

       la HCL nr.60/ 2018           

 

 

 
Nr. crt. DENUMIRE TAXĂ CUANTUM TAXĂ 

1 
Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele 
declarate nelucrătoare; 

 
 

50 lei 

2 
Taxa pentru oficiere casătorie în afara sediului 
Primăriei comunei Roseți 

 
150 lei 

3 
Taxă eliberare duplicate la certificatele de 
stare civilă 

25 lei 

4 

Taxă   pentru analiza/procesarea/transmiterea 
dosarului de transcriere în registrele de stare 
civilă române a  actelor de stare civilă  ale 
cetățenilor români, întocmite de autoritățile 
străine, în vederea emiterii avizului DCEP 

 
 
 

50 lei 

5 
 
 
 
 
 

 
Taxă pentru procesare, analiză, transmitere  
dosar  schimbare nume și /sau prenume pe 
cale administrativă 

 

 
100 lei 

 
 
 
 
 

 
6 

Taxă urgență  analiză/procesare/eliberare 
documente emise de instituție(certificat fiscal, 
adeverință APIA) 

 
50 lei 

7 

Taxă înregistrare contract arendare teren în 
termen legal, 
Taxă de urgență înregistrare contract de 
arendare teren 

10 lei/ contract 
 
 

50 lei/ contract 

8 Taxă viză atestat de producător 100 lei/ an 

 

 


