România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 22
din 29 august 2008
Privind instituirea unei taxe locale speciale pentru parcarea autobuzelor care
asigură transportul de persoane pe ruta Nădrag – Lugoj.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea utilizării la maxim a patrimoniului comunei Nădrag
în scopul creşterii veniturilor proprii ale bugetului Consiliului Local Nădrag ;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate.
În temeiul prevederilor art. 36 al. 4 lit „c” din Legea nr. 215 / 2001 republicată
privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 al.2 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă instituirea unei taxe locale speciale în valoare de 200 lei/lună,
pentru parcarea sau staţionarea pe timp de zi sau de noapte, pe teritoriul comunei Nădrag,
a autobuzelor care asigură transportul regulat de persoane pe ruta Nădrag – Lugoj.
Art. 2 Taxa prevăzută la art. 1 se achită anticipat, de către societatea deţinătoare
a licenţei de transport, până la finele lunii în curs pentru luna următoare. Taxa se poate
achita anticipat şi pentru perioade mai mari de timp ( trimestru, semestru sau an)
Art. 3 Parcarea sau staţionarea autobuzelor, fără achitarea de către societatea
deţinătoare a licenţei de transport, a taxei la termenul prevăzut, constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de 1.000 lei. Sancţiunea se aplică societăţii deţinătoare a
licenţei de transport. Sumele astfel încasate constituie venit la bugetul Consiliului Local
al comunei Nădrag.
Art. 4 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.3 se face de
către agenţii Postului de Poliţie Nădrag.
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Referent impozite şi taxe
- Postul de Poliţie Nădrag
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Ungur Vasile
Contrasemnează secretar
Consilier juridic

