
ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 

P R O I E C T      D E        H O T Ă R Â R E 
Pentru  modificarea H.C.L. cu nr.28/28.02.2008 privind stabilirea locaţiei pentru desfăşurarea 

activităţii Poliţiei Comunitare  
 
Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă, 
Având în vedere referatul cu nr.748/2014 întocmit de către primar Ioan Sorincău, 
Ţinând cont de Hotârărea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu nr. 156/2013 de înfiinţare a Poliţiei 
Locale Moşniţa Nouă, prin reorganizarea poliţiei comunitare, 
În conformitate cu prevederile art.30,lit.d din Legea 155/2010,art.38 din  H.G. nr. 1322/2010 privind 
aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, art. 18 alin.5 din 
Legea 333/2003, art.282 alin1. Art.284 Cod Fiscal, 
 În temeiul prevederilor art.36 alin2 lit.d  alin.4 lit.c alin (6) lit.a si ale  art.45 alin.(2) din 
Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, 
 

H   O   T   Ă    R   Ă    Ş   T   E 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea H.C.L. cu nr. 28/28.02.2008 privind stabilirea locaţiei pentru 
desfăşurarea activităţii Poliţiei Comunitare, după cum urmează: 
Art.3. va avea următorul cuprins: „Pentru plata serviciilor de pază se stabileleşte o taxă locală 
specială de:  

• 5/lei/lună/ gospodărie,  
• 10 lei/an/parcelă de teren în intravilan,  
• 100 lei/an pentru agenţi economici. 

Taxa locală specială nu se aplică pentru:  
• veteranii de război,  
• persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990,  
• persoanele prevăzute de art.3 şi art.4 din Legea nr.341/2004,  
• persoanele cu vârsta de peste 65 de ani,  
• persoanele cu handicap,  
• membrii S.V.S.U. Moşniţa Nouă,  
• instituţiile publice,  
• bisericile,  
• O.N.G.-urile, pentru sediul social.  

Regularizarea sumelor încasate eventual în plus se face fie prin restituire sau suprasolvirea sumei. 
Art.2. Denumirea de Poliţie Comunitară din cuprinsul hotărârii se înlocuieşte cu denumirea 
„Poliţia Locală Moşniţa Nouă”. 
Art.3. În anul 2015 valoarea taxei va fi de:  

• 40 de lei/an/gospodărie,  
• 10 lei/an/parcelă de teren în intravilan,  
• 100 lei/an/agent economic. 

Art.4.- Prezenta se comunică: 
                     - Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
                     - Primarului comunei Mosnita Noua 
                     - Presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
                     - Biroului impozite şi taxe 
- Un exemplar se afişează la afișier și pe pagina de internet a comunei Moșnița Nouă 
                       Moşniţa Nouă la 24.01.20 
 ÎNTOCMIT: PRIMAR, IOAN SORINCĂU 


