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HOTĂRÂREA Nr.17 

din 7 aprilie 2020 
Privind modificarea taxei locale de utilizare a drumurilor comunale de către  

autovehicule de peste 7,5 to, /autovehicul 
 

 Consiliul Local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
7 aprilie 2020; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul compartimentului 
financiar-contabil, avizul secretarului şi avizul Comisiei de specialitate nr.1; 
 În conformitate cu prevederile: 
   - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30  din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe 
cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
   - articolului 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
    - Legea nr.196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  
    - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015; 
     - art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea  
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată; 
      - art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată și modificată; 
     - art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificată; 

- Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Recea  nr. 40/2014; 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și 
să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite 
în competența acestor autorități, 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. c) şi ale art. 139  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 Art.1.  – Se modifică  taxa de utilizare a drumurilor comunale de către autovehicule de peste 7,5 to, 
/autovehicul  din Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 
acestora precum si amenzile aplicabile în anul 2020 anexă la HCL nr.94/2019 astfel: 

Taxa de utilizare a drumurilor comunale de către autovehicule de peste 7,5 to, /autovehicul – 
va fi : 100 lei /zi,  1000 lei/lună și  2000 lei/an.  Se scutesc de această taxă autovehiculele care 
efectuează lucrări pentru Comuna Recea;   

Art.2. -   Hotărârea intră în vigoare de la data adoptării ei; 
Art.3. -   Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Biroul Financiar-Contabil 

și  Poliția Locală; 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş,  Biroului 

Financiar-Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, Primarului şi secretarului general al 
comunei Recea iar aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare pe site-ul  primăriei; 

 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
           Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                                          Contrasemnează 
                                                                                                       Secretar General, 
                                                                            Maria PETRUȘ  
 
 
 Recea la 7 aprilie 2020 
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15 
  Hotărâre adoptată cu: 9 voturi pentru și 6 împotrivă 
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