
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEŢI 
Tel/Fax : 0245725825 

e-mail : prascaeti@yahoo.com 
 
 
                          HOTĂRÂRE 

                          Privind instituirea unor taxelor locale speciale 
 

Consiliul local al comunei Răscăeţi, județul Dâmbovița, întrunit în şedința ordinară din 
data de 24.11.2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu nr. 
204/14.10.2022 și referatul de aprobare cu nr. 219/01.11.2022; 

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local cu nr. 229/15.11.2022; 
- Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare 
- Prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.1 și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 

      

  HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Începând cu anul 2023, se instituie taxa pentru închirierea autovehiculului MTS ( 
buldoexcavator) în valoare de 160 lei/oră. 
Art. 2 Eliberarea de copii ale documentelor în baza Legii 544/2001 se va face contra sumei de 1 
leu/pag. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul prin aparatul de 
specialitate iar comunicarea se va face de către secretarul general al comunei. 
 
      Președinte de ședință, 
    Consilier, 
         Gheorghe  NUȚĂ     
                              Contrasemnează 
                    Secretar general, 
              Jr. MARCU Maria-Nicoleta 
 
Nr. 56 
Adoptată la Răscăeți 
Astăzi, 24.11.2022 
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