
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA MĂRCULEŞTI 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 2018 

 
 

        
          Consiliul local al comunei Marculesti, judetul Ialomita, 
Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului nr. 5068 din 24.11.2017; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 5072 din 24.11.2017;  
- avizul comisiei pentru agricultura, activitati economice, financiare, amenajarea 

teritoriului, urbanism si protectia mediului; 
- prevederile Legii nr. 227 / 2015, privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 4 ), lit. c),  art. 45, alin. ( 2 ), lit. c) şi art. 115, 
alin. ( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se stabilesc taxele pentru folosirea spatiului destinat pentru organizarea: 
a). – nunta = 500 lei; 
b). – botez, cununie = 250 lei;  
c). – altă activitate = 250 lei; 
Art.2. ( 1 )  Se stabileşte taxa pentru asigurarea pazei bunurilor cetăţenilor în cuantum de 
25 lei / an. 
( 2 ) Obligaţia de plată a taxei pentru asigurarea pazei bunurilor revine persoanelor fizice 
şi juridice, beneficiare ale serviciului de pază. 
( 3 ) Taxa pentru asigurarea pazei bunurilor cetatenilor se plăteşte anual, până la data de 
31 decembrie inclusiv.  
Art.3. Primarul comunei Marculesti si compartimentul Contabilitate, impozite și taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al comunei Marculesti, judetul Ialomita vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.      
   

   
      
      INIŢIATOR,                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
        PRIMAR,                                                                                SECRETAR, 
CIRIBLAN ROMEO SORIN                                    GEAMBAŞU ŞTEFANIA FELICIA 
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Înregistrat astăzi, 24.11.2017  
La Mărculeşti 



 
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MARCULESTI 
NR.5068 / 24.11.2017  
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 2018 
 
 

 
             Prin Legea nr. 227 / 2015 s-a aprobat noul Cod fiscal, ce a intra în vigoare de la 
01.01.2016, cu modificări și completări ulterioare. 
         Conform prevederilor art. 484 din Codul fiscal, pentru funcţionarea unor servicii 
publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta 
taxe speciale. 
           Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, “ 
În localităţile rurale se organizează paza comunală. Primarul este obligat să ia măsuri 
pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea 
planului de pază a comunei. Întocmirea planului de pază, instruirea şi controlul 
personalului de pază din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de 
poliţie sau de structurile implicate în activitatea de pază. Modalităţile de efectuare a 
pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea 
prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege. Plata serviciilor de pază în mediul 
rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare 
sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local. 
Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform 
legii.” 
         Prin hotărârea Consiliului local al comunei Mărculești nr. 57 din 06.12.2011 s-a 
aprobat efectuarea serviciului de pază comunală la nivelul comunei Mărculeşti de către o 
societate specializată de pază şi protecţie. 
        Prin urmare, este oportună stabilirea taxei pentru asigurarea pazei bunurilor 
cetăţenilor, în cuantum de 25 lei / persoană fizică sau juridică / an, așa cum a fost stabilită 
și pentru anul 2017. 
        Pentru folosirea spatiului destinat pentru organizarea unor evenimente, precum 
nunta, botez, cununie, alt eveniment, etc, propun menținerea taxelor, asa cum au fost 
stabilite si pentru anul 2017. 
        Având în vedere cele mai sus menţionate, este necesară şi oportună stabilirea taxelor 
speciale pentru anul 2018, având în vedere prevederile legale mai sus menţionate.  
 
 
 

PRIMAR, 
 

CIRIBLAN ROMEO - SORIN 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MARCULESTI 
NR.5072 / 24.11.2017  
 

 
RAPORT 

 
 
 

          Referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 
2018, 

 
 
             Prin Legea nr. 227 / 2015 s-a aprobat noul Cod fiscal, ce a intra în vigoare de la 
01.01.2016, cu modificări și completări ulterioare. 
         Conform prevederilor art. 484 din Codul fiscal, pentru funcţionarea unor servicii 
publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta 
taxe speciale. 
           Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, “ 
În localităţile rurale se organizează paza comunală. Primarul este obligat să ia măsuri 
pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea 
planului de pază a comunei. Întocmirea planului de pază, instruirea şi controlul 
personalului de pază din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de 
poliţie sau de structurile implicate în activitatea de pază. Modalităţile de efectuare a 
pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea 
prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege. Plata serviciilor de pază în mediul 
rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare 
sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local. 
Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform 
legii.” 
         Prin hotărârea Consiliului local al comunei Mărculești nr. 57 din 06.12.2011 s-a 
aprobat efectuarea serviciului de pază comunală la nivelul comunei Mărculeşti de către o 
societate specializată de pază şi protecţie. 
        Prin urmare, este oportună stabilirea taxei pentru asigurarea pazei bunurilor 
cetăţenilor. 
        Având în vedere cele mai sus menţionate, este necesară şi oportună stabilirea taxelor 
speciale pentru anul 2018, având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, așa 
cum au fost propuse în proiectul de hotărâre.  
 
 
 

INSPECTOR, 
ȘTEFAN IULIANA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


