U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2567 DIN 21.02.2020
(privind aprobarea modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020”)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași, întrunit în şedinţa ordinară din
27.02.2020;
Având în vedere:
-nota de fundamentare a primarului comunei Tomești cu nr. 2565 din 21.02.2020, prin care se solicită
adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019
privind impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu unele taxe privind realizarea/accesul pe proprietatea publică
sau privată a Comunei Tomești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații
electronice sau a elementelor de infrastructură nesesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a
elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, conform
prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4).;
-referatul de specialitate cu nr. 2566 din 21.02.2020, al domnului Cristina Sorin, șef birou impozite și taxe
locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, pentru adoptarea unei hotărâri în sensul
completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu unele
taxe privind realizarea/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești în vederea instalării,
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură nesesare
susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind
construirea de rețele de comunicații electronice, conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4), după cum
urmează: taxa de 1,5 lei/an pentru rețele subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele supraterane; taxa de 5
lei/fiecare stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate publică sau privată a U.A.T Tomești;
taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de infrastructură;
-proiectul de hotărare cu nr. 2567 din 21.02.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomeşti,
domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea”modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr.
173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu următorul punct denumit: Taxă privind
realizarea/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești în vederea instalării, întreținerii,
înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură nesesare
susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind
construirea de rețele de comunicații electronice, conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4)., după
cum urmează: taxa de 1,5 lei/an pentru rețele subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele supraterane; taxa de
5 lei/fiecare stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate publică sau privată a U.A.T
Tomești; taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de infrastructură”;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 6 alin. 4 din Legea nr. 159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea
costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice; Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor
de comunicaţii electronice, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 159 din 19 iulie 2016; Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ca urmare a competențelor stabilite prin: art. 129 alin. 2 lit. (b) și ale alin. 4 lit. (c), din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă modificarea în sensul completării Anexei nr.
4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu următorul punct
denumit:

Pct. C. Taxă privind realizarea/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești
în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a
elementelor de infrastructură nesesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor
de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice,
conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4)., după cum urmează:
-taxa de 1,5 lei/an pentru rețele subterane;
-taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele supraterane;
-taxa de 5 lei/fiecare stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate publică
sau privată a U.A.T Tomești;
-taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de infrastructură.
Art.2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Tomești, împreună cu
persoanele desemnate din cadrul aparatului de specialitate.
Art.3. (1)Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, Judeţul
Iaşi, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru control și legalitate; Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, altor instituții sau autorități publice implicate, persoane
fizice sau juridice interesate.
(2)De asemenea se vor afișa copii pe pe site-ul Primăriei Tomești și la sediul autorității
locale.
Adoptată azi: 27.02.2020
Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general UAT,
Gabriel Mancaș

