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ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind completarea HCL nr.72 din 26.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021, la anexa de la Capitolul IX Alte taxe locale

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată;
-art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
-art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 76l alin. (2) 

şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu completările ulterioare;

- Titlul IX din H.G.nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal;

-Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative;

-art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
-OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile familiale, aprobată prin Legea nr. 182/2016;
-OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
-art.87 alin.3 coroborat cu art. 129 alin.2 litera” b, alin.4 litera ”c”din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ;
-art.l alin.4, art.8 alin.3 litera”j”, art.43 alin.7 şi art.44 alin.2 litera ”d” din Legea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr.51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-art.5 alin.2 litera”k”, art.26 alin.l litera ”b” şi ”c”, alin.3, alin.5 şi alin.8 din Legea serviciului de 

salubrizare a localităţii nr. 101/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-art.6 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, aprobată de Legea nr.650/2002;
-art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2002;
-Legea nr.481/2004 republicată privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
-HCL nr.23 din 27.04.2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021;

Ţinând seama de prevederile art.2 din Legea nr.3 51/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional -Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale;

Luând act de:
- referatul de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat la nr.2160 din 30.03.2021;
- raportul de specialitate al -Serviciului Financiar contabil, impozite, taxe, gestionare bunuri, 

asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, transport şcolari din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.2162 din 30.03.2021 ;

- avizul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,



finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.39 din 
06.04.2021;

Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 
anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte ;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc)”, art. 139 alin.3 litera ”c”şi art. 196 alin.l litera ”a” din 
Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Coşna adoptă prezenta hotărâre.

Art.l.Se aprobă completarea Procedurii de colectare şi plată a taxei pentru utilizarea 
infrastructurii publice locale, de la anexa din Capitolul IX- Alte taxe locale, aprobată prin HCL 
nr.72/2020, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă contractul cadru pentru utilizarea infrastructurii publice locale, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Secretarul general al comunei Coşna, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, persoanelor interesate, afişare în 
locuri publice şi Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDÎNTA, CONTRASEMNEAZĂ,
Silviu Cătălin Bereţcft| Secretarul genedll al comunei,

Matiand Ivan
Coşna, 07.04.2021 
Nr.24
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ’’pentru”, 0 ’’abţineri”, 0 ” împotrivă” din 
numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 07.04.2021, din total de 9 consilieri în 
funcţie.



Anexa nr. 1 la HCL nr. Jib din o 2 'o l \ '  2021
PHEfEMMTB M ^ţm N X A

Procedura de colectare si plată

a taxei pentru utilizarea infrastructurii/drumurilor publice locale 

se completează cu punctul C, după cum urmează:

C. Cei care datorează taxa, denumiţi în continuare contribuabili I utilizatori au obligaţia să 
se prezinte la sediul Primăriei comunei Cosna, pentru încheierea contractului/obtinerea acordului, 
urmând a li se elibera o dovada (factura) în acest sens, conform anexei, dovada care va cuprinde 
identificarea titularului, condiţiile concrete, programul de utilizare, 
echipamentele/utilajele/maşinile/autoutilitarele etc, în vederea evidentţerii situaţiei concrete pentru 
care s-a eliberat dovada/factura -  şi prin eşalonare conform anexei nr.l de la Contractul de 
vanzare/cumparare masei lemnoase.

Cu privire la taxa de peiaj (utilizare drumuri comunale /forestiere auto), Primăria Comunei 
Coşna va comunica ocoalelor silvice din zona drumurile aflate în proprietatea/administrarea 
comunei, în vederea aplicării prevederilor de mai sus mai sus menţionate.

Ocoalele silvice vor solicita beneficiarilor autorizaţiilor de exploatare a lemnului precizarea 
rutei / rutelor de transport, iar în cazul în care transportul se va face pe un drum aflat în proprietatea 
sau administrarea Comunei Cosna, vor solicita ca document distinct în dosarul de autorizare / 
dovada achitării taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale.

în plus, Ocoalele silvice care activează pe teritoriul Comunei Cosna, au obligaţia transmiterii 
către Primăria Cosna a datelor de identificare ale beneficiarilor autorizaţiilor de exploatare, ’’înainte 
de eliberarea acestora" şi a volumului de mc aprobaţi spre exploatare.

în scopul informării persoanelor interesate, vizate de actul normativ local si în scopul 
conformării la dispoziţiile hotărârii de consiliu local privind plata taxei menţionate, la începutul 
fiecărui drum forestier / drum aflat în administrarea ori proprietatea comunei se vor monta 
indicatoare sau panouri de informare si avertizare si faptul ca accesul (traficul) auto, cu 
echipamente / utiliaje / vehicole destinate obţinerii de venituri este permis doar în condiţiile achitării 
taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale la Primăria comunei Cosna, altfel accesul / 
traficul fără achitarea acestei taxe constituie contravenţie, urmând a se sancţiona potrivit HCL-ului 
de instituire a taxei, de asemenea, în anumite condiţii putând constitui infracţiune, conform 
prevederilor legale.

Sancţiuni.

în cazul drumurilor apartinand UAT -  Cosna, în administrarea sau proprietatea comunei, 
tuburarea posesiei poate constitui infracţiune.

Nerespectarea obligaţiilor din prezentul act constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite 
în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, şi se sancţionează după 
cum urmează - cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă de la 
500 lei la 1000 lei;

- folosirea de către orice persoană a unor mijloace sau sprijinirea unei persoane, în vederea
plaţii taxei într-un cuantum diminuat (nereal faţă de situaţia concretă);

- declararea unor date / informaţii nereale, în scopul plătii unei taxe inferioare celei legal
datorate;

- neprezentarea în vederea plătii/obtinerii acordului/contractării cu proprietarului
drumului/infrastructurii care generează obligaţia de plata a taxei;

- împiedicarea de către orice persoană, prin orice mijloace, acte, fapte, a colectării taxei;



- uiiu ugerea sau deteriorarea panourilor de informare şi avertizare;

- utilizarea, fără plata taxei, a infrastructurii publice locale de către vehicole, utilaje, 
echipamente, autotrenuri, autoutilitare destinate obţinerii de venituri;

Aplicarea şi plata amenzii nu duce la scutirea de plata a taxei pentru situaţia concretă, urmând 
ca contravenientul să achite şi taxa legal datorată, urmând a i se emite titlul executoriu potrivit 
Codului fiscal,Cod pr.fiscala ,Cod civil si Codului de pr.civila, în caz ca nu se face dovada plaţii 
taxei special menţionate.

Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor fizice, cu excepţia celor care domiciliează pe raza 
comunei Coşna.

Contravenţiile se constată de către Primar şi împuterniciţii acestuia, conform prevederilor 
Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii si liniştii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Prevederile prezentei Proceduri, referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

CONSILIER, 

Impozite şi taxe locale, 

Doroftiese Gheorghe



Anexa nr.2 Ia HCL nr. d h  din e J o ^  2021

CONTRACT PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII
PUBLICE LOCALE

a drumurilor comunale sau forestiere ori a altor categorii de drumuri aflate in 
proprietatea sau administrarea comunei Coşna - de către echipamente, utilaje, 
autotrenuri, autoutilitare etc.,

I. Preambul
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor Codului civil si Codului fiscal, între:

COMUNA COŞNA, judeţul Suceava, localitatea Coşna nr. 1, comuna Coşna, c.p. 727191, 
telefon, fax 0230,575142, CUI 15971184, cont trezorerie RO46TREZ259724510220XXXXX 
deschis la Trezoreria municipiului Vatra Domei, reprezentată prin d-I Gavril Pardău Primar în 
calitate de beneficiar/proprietar, pe de o parte şi

S«C* « M t l t i f i i i i  ••«»••••«■ alR.* L. cu sediul in ............................ str........................................
...........  nr.........  bloc scara etaj apartament ...... Judeţul....................... . având
cod unic de înregistrare...................... . atribut fiscal....................... număr de ordine in registrul
comerţului..../.... /....... , contul nr.......... . deschis la ................... , telefon................... fax
..........................reprezentata prin............................................ ,cu funcţia d e ........................ , in
calitate de utilizator, am convenit să încheiem prezentul contract de utilizare, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 1266, art. 1270, art. 1778-1181 , art. 1772-1780, art. 1783-1796, art.2147-2150 din 
Cod civil, art.484 din Cod fiscal, HCL nr.72/2020 şi a următoarelor clauze:

II. Permită
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract -  reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
Proprietar şi utilizator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, autoutilitare,autotrenuri conform contractului; 
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

III. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “z f’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică in mod diferit.

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul contractului îl constituie imobilelor/drumurile situat in raza UAT- Coşna conform 
Anexei nr.l la prezentul contract
4.2. Imobilelor/drumuri care fac obiectul prezentului contract se afla in INVENTARUL UAT- 
COSNA, conform HCL nr.l8/2004, HCL nr.l7/2015, HCL nr.85/2009, HCL nr.72/2014, HCL 
nr.76/2010;

V. DURATA CONTRACTULUI



D.l. hărţile au convenit sa încheie prezentul contract de „utilizare” pe termen d e .......... luni
începând cu data emiterii autorizaţiei de exploatare nr....conform contractului de 
vânzare/cumpărare masa lemnoasa încheiat cu..........................
5.2. Folosirea imobilului/drumurilor către utilizator va avea loc la data d e ..............., data la care
începe executarea contractului.
5.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate sa înceteze si înainte de termen sau modificat 
prin acte adiţionale.

VI. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR

6.1. Proprietarul se obliga:
a) sa predea/sa-i permită accesul utilizator la imobilul/drumul - liber;
b) sa nu-1 împiedice pe utilizator sa folosească imobilul/drumul pana la termenul convenit;
c) sa restituie utilizatorului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea/repararea 
imobilului/drumurilor respectiv-potrivit procedurilor legale;
6.2. Obligaţiile utilizatorului sunt următoarele:
a) sa folosească imobilul/drumul si sa se îngrijească de el ca un bun proprietar;
b) sa folosească imobilul/drumul conform destinaţiei sale determinate de natura sa;
c) sa suporte toate cheltuielile de reparaţie ale imobilelor/drumuri in condiţiile folosirii 
necorespunzătoare.
d) Fiindu-i interzis a se trage/transporta materialul lemnos prin semitârâre cu tractoare/taf, sau sa 
depoziteze în şanţuri sau necorespunzător a masei lemnoase cu consecinţa colmatării şanţurilor de 
scurgere sau a podeţelor.

VII. ÎNCETAREA c o n t r a c t u l u i

7.1. Prezentul contract încetează:
a) la împlinirea termenului;
b) daca una dintre părţi:
-  cesionează drepturile si obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi;
-  îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de 
către cealaltă parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevăzute de lege.
7.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre 
părţi.

VIU. FORŢA MAJORA

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /si de executarea 
în mod necorespunzător -  total sau parţial -  a oricărei obligaţii care ii revine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, 
aşa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte părţi, in termen de 5 zile 
calendaristice de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui.
8.3. Daca in termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 
sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă 
daune-interese,
7.4. Cazul fortuit sau de forţa majora exclude răspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut 
prevedea pericolul, nu a folosit imobilelor/drumurilor conform destinaţiei.

IX. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

9.1. în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 
este valabil îndeplinită daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut în partea introductiva a 
prezentului contract.



ui L,oiiu m care nouncarea se race pe cale poştala, ea va fi transmisa prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data 
menţionata de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucrătoare după cea 
in care a fost expediata.
9.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi daca nu sunt confirmate 
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea si încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele conform 
litigiilor în vigoare.
10.2. In cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, părţile se vor 
adresa instanţelor judecătoreşti.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile conform 
clauzelor din prezentul contract si ale prevederilor Codului civil.
11.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele
(A1,A2) sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voinţa părţilor şi înlătura 
orice altei înţelegeri verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.
11.3. Prezentul contract s-a încheiat azi...........in 3 exemplare, din care cate un exemplar la
proprietar,utilizator şi la Ocolul Silvic................fiind consemnat la reprimirea parchetului

PROPRIETAR 

Comuna Coşna 

Primar,

Gavril Pardău

UTILIZATOR

SC...................

MCVCIMNTe OB tW W T *


