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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind instituirea unei taxe speciale 

 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.1041/2015, 

analizând   propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.1053/2015, 

având în vedere rapoartele: 
 - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 
în baza prevederilor: 

-  art.36, alin.(4), litera c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.9, alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de  
interes public; 

- Hotărârea Consiliului local nr.28 din 28 aprilie 2011 privind aprobarea  

Regulamentului privind instituirea, stabilirea si utilizarea taxelor speciale in vederea asigurării funcţionarii 

serviciilor publice locale, 

 în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. – Pentru înregistrarea dosarelor pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor  

situate în extravilanul localității Unțeni conform Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicitanții vor plăti 
taxa o taxă specială în cuantum de 5(cinci) lei/dosar. 

Art.2. -  Taxa prevăzută la art.1va fi actualizate o dată la trei ani cu rata inflației. 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Andrișan Laura 

 

 

 

COMUNA UNŢENI, 

30 aprilie 2015 

Nr.20. 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ursachi Vasile 

 


