
ROMÂNIA                                                                                                               
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA PARVA

 HOTĂRÂRE de modificare a HCL nr.16/17.04.2018
privind supraimpozitarea cu 500% a imobilului ”Brigada Silvica”,apartinand Regiei Nationale

a Padurilor prin Directia Silvica Bistrita

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PARVA  întrunit în şedinţă ordinară in data de 
25.05.2018 ,in prezenta a 9 consilieri.

Având în vedere:
- raportul de specialitate al Compartimentului  Impozite şi Taxe Locale PARVA, înregistrat la
nr. 1407/21.05.2018
- expunerea de motive a Primarului comunei Parva, înregistrată la nr. 1408/21.05.2018
- rapoartele Comisiei de specialitate- Studii ,activitati Economico – Financiare si
Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei ,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,
înregistrat la nr.   1467/24.05.2018
- Hotararea Consiliului local nr.13/28.03.2018 privind supraimpozitarea cladirilor si
terenurilor neingrijite de pe raza comunei Parva;
- nota tehnica de constatare a starii tehnice a imobilului ” Brigada Silvica” ,din anexa nr.2 la
regulamentul privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile
neingrijite de pe raza comunei Parva;
- prevederile Titlului IX - „Impozite şi taxe locale", art.489, alin.(4) - (8) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în
administraţia publică, republicată.
-tinand cont de prevederile cap.6,art.56 si 57 alin 1,2 din Legea 24/27.03.2000 republicata
,privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. 
    In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.„b", alin.(4), lit.„c" şi ale art.45 alin.(2), lit.
„c",art.49 art.115,alin.1 lit. (b), alin (3),(5)- (7) din Legea nr.215/2001, republicată, a
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

           Art. I.  Se modifica  art.2 din H.C.L 16 / 17.04.2018 ,care va avea urmatorul cuprins:

„ Art.2.  Alin. (1) Prezenta hotărâre are caracter individual si intra in vigoare la data 
comunicarii catre proprietarul constructiei.’’

  „ Alin.(2).Se acorda un termen de 6 luni proprietarului in vederea renovarii cladirii de la 
data comunicarii somatiei.’’



          Art.II : Se modifica art.(3) din H.C.L 16/17.04.2018 si va avea urmatorul cuprins :

„Art.3: Cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Parva,prin  aparatul de specialitate,compartimentul impozite si taxe.”

         Art. III :  Celelalte articole din H.C.L 16/17.04.2018 raman neschimbate.

         Art.IV. Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Parva  in
sedinta din 21.05.2018 cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din legea
215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,cu un nr.de _ voturi ”pentru”,
_ „impotriva” , _ „abtineri” din nr. de _ consilieri locali prezenti la sedinta.

           Art.V.  Hotararea va fi comunicata prin grija secretarului cu:

- Institutia Prefectului;

- Primarul ;

- Consilierii locali;

- Directia Silvica Bistrita – Nasaud;

- Compartimentul impozite si taxe  .

     PRESEDINTE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

          RUS  V.IOAN                                                                       Secretar,

                                                                                                      Calus Ioan

    



Nr.21 din 21.05.2018

            ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI P A R V A
NR.1407 DIN 21.05.2018

RAPORT                

pentru  modificarea hotararii nr.16/17.04.2018 privind supraimpozitarea cu 500% a imobilului
Brigada Silvica Parva ,apartinand Regiei Nationale a Padurilor prin Directia Silvica Bistrita.

Subsemnata Burdeti Mariana, avand functia de inspector asistent in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Parva:

Avand in vedere 
- Hotararea Consiliului local nr.13/28.03.2018 privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe
raza comunei Parva;
- nota tehnica de constatare a starii tehnice a imobilului ” Brigada Silvica” ,din anexa nr.2 la regulamentul privind
stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza comunei Parva;
       - prevederile Titlului IX - ,, Impozite si taxe locale ‘’,art.489,alin. (5) – (8) :
 (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri cu până la 500% pentru clădirile situate în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.
(7) Clădirile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de 
identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual

      - prevederile art.27 din legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale,cu modificarile si completarile 
ulterioare;

      - prevederile art.7 alin.(1) – (6) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica ,republicata.

     In temeiul prevederilor art.36 alin.(2),lit. b, alin.(4) lit.”c”,art.45 alin.(1),art.49,art.115,alin.(1) lit.”b” ,alin.(3),(5)-
(7) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata,cu modificari si completari ulterioare:

                                                        
                                                                     C O N S T AT :

Necesitatea modificarii hotararii nr.16/2018 astfel :

           Art. I.  Se modifica  art.2 din H.C.L 16 / 2018 ,care va avea urmatorul cuprins:

„ Alin. (1) Prezenta hotărâre are caracter individual si intra in vigoare la data comunicarii catre proprietarul 
constructiei.’’

  „ Alin.(2).Se acorda un termen de 6 luni proprietarului in vederea renovarii cladirii de la data comunicarii 
somatiei.’’

          Art.II : Se modifica art.(3) din H.C.L 16/2018 si va avea urmatorul cuprins :

„ Cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva,prin  aparatul de 
specialitate,compartimentul impozite si taxe.”

         Art. III :  Celelalte articole din H.C.L 16/2018 raman neschimbate.



                                                                                                                INTOCMIT

              INSPECTOR ASISTENT,

       Burdeti Mariana

R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD

COMUNA PARVA
P R I M A R

Nr.1408 din 21.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru  modificarea hotararii nr.16/17.04.2018 privind supraimpozitarea cu 500% a imobilului
Brigada Silvica Parva ,apartinand Regiei Nationale a Padurilor prin Directia Silvica Bistrita.

Subsemnatul Strugari Ioan, primar al comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:
- Raportul Compartimentului impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Parva nr.1407 / 21.05.2018;
În conformitate cu:

       - Hotararea Consiliului local nr.13/28.03.2018 privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor
neingrijite de pe raza comunei Parva;
      - nota tehnica de constatare a starii tehnice a imobilului ” Brigada Silvica” ,din anexa nr.2 la
regulamentul privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite
de pe raza comunei Parva;

       - prevederile Titlului IX - ,, Impozite si taxe locale ‘’,art.489,alin. (5) – (8) :

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 
clădirile, situate în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a 
consiliului local.
(7) Clădirile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform 
elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual

       - prevederile art.27 din legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare;

      - prevederile art.7 alin.(1) – (6) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica ,republicata.

-tinand cont de prevederile cap.6,art.56 si 57 alin 1,2 din Legea 24/27.03.2000 republicata ,privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.„b", alin.(4), lit.„c" şi ale art.45 alin.(2), lit.„c",art.49
art.115,alin.1 lit. (b), alin (3),(5)- (7) din Legea nr.215/2001, republicată, a Administraţiei Publice
Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Supun spre dezbatere şi aprobare a Consiliului local Parva
Proiectul de hotarire 

     pentru  modificarea hotararii nr.16/17.04.2018 privind supraimpozitarea cu 500% a
imobilului Brigada Silvica Parva ,apartinand Regiei Nationale a Padurilor prin Directia Silvica
Bistrita.

       



PRIMAR,
Strugari Ioan 

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA
COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
                                        NR.   ___   DIN       _______

RAPORT
pentru  modificarea hotararii nr.16/17.04.2018 privind supraimpozitarea cu 500% a imobilului

Brigada Silvica Parva ,apartinand Regiei Nationale a Padurilor prin Directia Silvica Bistrita.

      In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului
Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al
comunei Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-
republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi 17.04. 2018, am luat în discuţie proiectul de
hotărâre susmenţionat  si constăm că :

Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului local nr.13/28.03.2018 privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor
neingrijite de pe raza comunei Parva;
- nota tehnica de constatare a starii tehnice a imobilului ” Brigada Silvica” ,din anexa nr.2 la
regulamentul privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite
de pe raza comunei Parva;
- expunerea de motive a Primarului comunei Parva, înregistrată la nr. 1028/13.04.2018
- raportul de specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale PARVA, înregistrat la nr.
1027/13.04.2018
- prevederile Titlului IX - „Impozite şi taxe locale", art.489, alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal
-  prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică,
republicată.
-tinand cont de prevederile cap.6,art.56 si 57 alin 1,2 din Legea 24/27.03.2000 republicata ,privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. 
    In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.„b", alin.(4), lit.„c" şi ale art.45 alin.(2), lit.„c",art.49
art.115,alin.1 lit. (b), alin (3),(5)- (7) din Legea nr.215/2001, republicată, a Administraţiei Publice
Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      HOTARASTE:

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere
plenului consiliului local în forma propusă  de iniţiator cu un număr de _ voturi „pentru”, _
„împotrivă” şi _ abţineri” de la vot din totalul de _  prezenti.

               PRESEDINTE  ,                                                   SECRETAR,
                           RUS I. IOAN I                                          CALUS TOADER-VASILE


