
                      ROMANIA        
         JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI P A R V A 
 
                                                          H O T A R A R E 

pentru modificarea art. 2,3 si abrogarea art.9 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

                                                     
Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 19.02.2018 in prezenta a 9 consilieri 

din totalul de 11 in functie; 
 

Avand in vedere : 
-expunerea de motive nr.401 din 07.02.2018 a Primarului comunei Parva,domnul Strugari 

Ioan ; 
-raportul nr.400 din 07.02.2018 intocmit de doamna Singiorzan Catalina-referent superior 

in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva,prin care se arata necesitatea 
reanalizarii si adoptari unei hotarari de catre Consiliul Local Parva pentru modificarea Anexa nr. 3 
si abrogarea Anexei nr.9 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 
2018; 

- Raport/avizul favorabil nr.507/19.02.2018 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local– Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al 
comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

Vazand; 
- Adresa nr.II/D/24.896/din 01.02.2018 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin 

care se face plangerea prealabila impotriva HCL nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2018 ; 
            - prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 prin 
care s-au modificat alin.(5) si (6) de la art.470 a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si art.465 
alin.2 din Codul fiscal asa cum a fost modificat prin legea nr.196 din 29 septembrie 2017; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr. 24/20.12.2002 privind incadrarea pe 
zone a terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva; 
 - Hotararea Consiliului local Parva,nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale, datorate de persoane fizice si juridice din Parva pentru anul fiscal 2018 ; 

Tinand cont de ;  
-prevederile Legii nr .24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative cap. IX din lege; 
- prevedreile 4 lit. b,art.6,art.11 si art.12 din Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica locala; 
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale aprobata 
prin Legea nr.534/2003; 

- ţinând seama de faptul ca s-a abrogat Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de 
timbru,care s-a abrogat prin Legea nr.1/2017 ; 

In temeiul prevederilor art.2.art.9(1),(2),art.27,art. 36 (1),(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”c”,art.45 
alin.(2) lit.”c” si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-
republicata,cu modificari si completari ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Consiliul local al comunei Parva aproba ca,incepand cu data de 01 ianuarie 
2018, modificarea art.2 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea 
Parva pentru anul fiscal 2018, care va avea urmatorul cuprins: 



“Se stabileste impozitul respectiv taxa pe teren amplasat in intravilan, inregistrat in 
registrul agricol la categoria de folosinta terenuri de constructii, conform Anexei 1 la prezenta 
hotarare si care face parte integranta din prezenta hotarare’’. 

Art.II. Consiliul local al comunei Parva aproba ca,incepand cu data de 01 ianuarie 
2018, modificarea art.3 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea 
Parva pentru anul fiscal 2018, care va avea urmatorul cuprins: 

“Se stabilesc taxele locale asupra mijloacelor de transport aflate in propriettatea 
persoanelor fizice si juridice , conform Anexelor 2 la prezenta hotarare si care face parte 
integranta din prezenta hotarare’’. 

Art.III. Se aproba abrogarea art.9 privind taxele extrajudiciare de timbru pentru anul 2018 

din Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor 
si taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 
2018. 

Art.IV.Celelalte articole ale Hotararii Consiliului local al comunei Parva 
nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,datorate de persoane fizice si 
juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2018, raman neschimbate. 

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul comunei 
Parva, d-nul Strugari Ioan, d-na Singiorzan Catalina-Referent superior (contabil), Burdeti Mariana 
din Compartimentul de Impozite şi Taxe Locale Finante si salarizare. 

Art.VI. Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi ,,pentru’’din totalul de 11 consilieri in functie. 
Art.VII. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului si se 

comunică prin Compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul cu; 
-Institutiei Prefectului judeţul Bistrita-Nasaud 
-consilierii locali 
-persoanelor prevazute la art.III. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
 CALUS TOADER-VASILE                                                                   CALUS IOAN 
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             ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARUL COMUNEI P A R V A 
Nr.401 din 09.02.2018 
 
                                                     EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea art. 2,3 si abrogarea art.9 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

 
Subsemnatul Strugari Ioan,Primarul comunei Parva: 
 

Avand in vedere: 
- Adresa nr.II/D/24.896/din 01.02.2018 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se 

face plangerea prealabila impotriva HCL nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2018 ; 
            - prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 prin care s-au 
modificat alin.(5) si (6) de la art.470 a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr. 24/20.12.2002 privind incadrarea pe zone a 
terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva; 
 - Hotararea Consiliului local Parva,nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 
datorate de persoane fizice si juridice din Parva pentru anul fiscal 2018 ; 

Tinand cont de ;  
-prevederile Legii nr .24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative cap. IX din lege; 
- prevedreile 4 lit. b,art.6,art.11 si art.12 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica locala; 
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale aprobata prin 
Legea nr.534/2003; 

- ţinând seama de faptul ca s-a abrogat Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de 
timbru,care s-a abrogat prin Legea nr.1/2017 ; 

In temeiul prevederilor art.2.art.9(1),(2),art.27,art. 36 (1),(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”c”,art.45 alin.(2) lit.”c” 
si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata,cu modificari 
si completari ulterioare: 

M O T I V E Z: 
Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 
Consiliul local al comunei Parva sa aprobe ca,incepand cu data de 01 ianuarie 2018, modificarea 

art.2 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2018, care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Se stabileste impozitul respectiv taxa pe teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol 
la categoria de folosinta terenuri de constructii, conform Anexei 1 la prezenta hotarare si care face parte 
integranta din prezenta hotarare’’. 

Consiliul local al comunei Parva sa aprobe ca,incepand cu data de 01 ianuarie 2018, modificarea 
art.3 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2018, care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Se stabilesc taxele locale asupra mijloacelor de transport aflate in propriettatea persoanelor fizice 
si juridice , conform Anexelor 2 la prezenta hotarare si care face parte integranta din prezenta hotarare’’. 

Sa se aprobe abrogarea art.9 privind taxele extrajudiciare de timbru pentru anul 2018 din 
Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2018. 

Celelalte articole ale Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 
2018, raman neschimbate. 

 
     PRIMAR, 
STROGARI IOAN 

 
 



                 ROMANIA 
      JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI P A R V A 
Nr.400 din 09.02.2018. 
 
                                                                  R A P O R T 

pentru modificarea art. 2,3 si abrogarea art.9 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

 
Subsemnata Singiorzan Catalina-Referen superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Parva: 
 
Avand in vedere: 

- Adresa nr.II/D/24.896/din 01.02.2018 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se 
face plangerea prealabila impotriva HCL nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2018 ; 
            - prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 prin care s-au 
modificat alin.(5) si (6) de la art.470 a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr. 24/20.12.2002 privind incadrarea pe zone a 
terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva; 
 - Hotararea Consiliului local Parva,nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 
datorate de persoane fizice si juridice din Parva pentru anul fiscal 2018 ; 

Tinand cont de ;  
-prevederile Legii nr .24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative cap. IX din lege; 
- prevedreile 4 lit. b,art.6,art.11 si art.12 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica locala; 
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale aprobata prin 
Legea nr.534/2003; 

- ţinând seama de faptul ca s-a abrogat Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de 
timbru,care s-a abrogat prin Legea nr.1/2017 ; 

In temeiul prevederilor art.2.art.9(1),(2),art.27,art. 36 (1),(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”c”,art.45 alin.(2) lit.”c” 
si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata,cu modificari 
si completari ulterioare: 

 
C O N S T A T: 

Necesitatea initierii unei hotarari(Proiect) prin care: 
Consiliul local al comunei Parva sa aprobe ca,incepand cu data de 01 ianuarie 2018, modificarea 

art.2 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2018, care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Se stabileste impozitul respectiv taxa pe teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol 
la categoria de folosinta terenuri de constructii, conform Anexei 1 la prezenta hotarare si care face parte 
integranta din prezenta hotarare’’. 

Consiliul local al comunei Parva sa aprobe ca,incepand cu data de 01 ianuarie 2018, modificarea 
art.3 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2018, care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Se stabilesc taxele locale asupra mijloacelor de transport aflate in propriettatea persoanelor fizice 
si juridice , conform Anexelor 2 la prezenta hotarare si care face parte integranta din prezenta hotarare’’. 

Sa se aprobe abrogarea art.9 privind taxele extrajudiciare de timbru pentru anul 2018 din 
Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2018. 

Celelalte articole ale Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.61/29.11.2017 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 
2018, raman neschimbate. 

INTOCMIT 
Singiorzan Catalina-Referen superior III 



 
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia Studii si Prognoze,Buget-Finante, 
Administrarea domeniului Public si Privat al Localitatii 
NR.____din __________2018. 
  
                                                                    R A P O R T 
                                                        aupra hotararii (proiect) 

pentru modificarea art. 2,3 si abrogarea art. 9 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

 
In sedinta Comisiei de specialitate a consiliului: Studii si Prognoze,Buget-Finante, Administra-rea 
Domeniului Public si Privat al Localitatii potrivit art.44(1) 53(4),(5) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale cu modificari si completari ulterioare, din data de ____________2018, 
luand in discutie proiectul de hotarare sus mentionat si constatam ca: 
 
Acesta se incadreaza in: 

- Adresa nr.II/D/24.896/din 01.02.2018 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin 
care se face plangerea prealabila impotriva HCL nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2018 ; 
            - prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 prin 
care s-au modificat alin.(5) si (6) de la art.470 a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr. 24/20.12.2002 privind incadrarea pe 
zone a terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva; 
 - Hotararea Consiliului local Parva,nr.61/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale, datorate de persoane fizice si juridice din Parva pentru anul fiscal 2018 ; 

Tinand cont de ;  
-prevederile Legii nr .24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative cap. IX din lege; 
- prevedreile 4 lit. b,art.6,art.11 si art.12 din Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica locala; 
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale aprobata 
prin Legea nr.534/2003; 

- ţinând seama de faptul ca s-a abrogat Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de 
timbru,care s-a abrogat prin Legea nr.1/2017 ; 

In temeiul prevederilor art.2.art.9(1),(2),art.27,art. 36 (1),(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”c”,art.45 
alin.(2) lit.”c” si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-
republicata,cu modificari si completari ulterioare: 

 
                                                                       Hotaraste: 
 

Proiectul de hotarare se/nu se avizeaza si se propune a fi inaintat spre dezbatere plenului 
consiliului local in forma propusa de initiator cu un numar de___ voturi „pentru”,___ „abtinere” 
si_____ vot „contra” din_______prezenti. 
 
         PRESEDINTE,                                                    SECRETAR, 
            Rus I.Ioan I                                            CALUS TOADER-VASILE 
 
 
 
 
 
 



 
 


