
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

Pentru modificarea punctului 14 si 15 din Anexa nr.1 la HCL nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  cuantumului 
taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019 

 
Consiliul Local al comunei Parva,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 30.01.2019 în sedință ordinară in 

prezenta a  9 consilieri din totalul de 10 in functie, 
 Având în vedere: 
 - raportul al Compartimentului impozite si taxe locale, finante-salarizare din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Parva inregistrat la nr.290 din 28.01.2019, intocmit de Burdeti Mariana,inspector asistent. 

- expunerea de motive a Primarului comunei Parva inregistrata la nr.291 din 28.01.2019;           
- avizul /raport favorabil/ nefavorabil nr.315 din 30.01.2019 al Comisiei Studii, Activitati Economico –

Financiare si Administrarea domeniului public si privat al Comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
- adresele nr.107/25.01.2019 nr.407 din 14.01.2019 si nr.93 din 22-01.2019  trimise de ADI deseuri B-N; 
- Hotararea Consiliului local Parva nr.8 din 30.01.2019 privind  aprobarea solicitarii operatorului S.C. 

Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Publicde Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  
respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al 
centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud; 

- Anexa nr.1 din HCL Parva  nr.51/11.12.2018 stabilirea cuantumului taxelor speciale pentru anul 2019; 
În conformitate cu: 

      - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX, art. 484, 285 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

       - prevederile art.  266 alin. (1), alin. (5), alin (6) și alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscala; 

- prevederile Legii nr.24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative cap. IX din lege;  
   În temeiul art. 36 alin.2 lit.b) (4) lit.”c” ,art.45 alin. (2) lit.c) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001, 
republicată, Legea administraţei publice locale,cu modificarile si completariler ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.I.Se aproba modificarea punctului 14 din Anexa nr.1 la HCL nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  

cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019,care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Taxa pentru familiile care beneficiaza de salubrizare este de 4 lei/persoana fizica/luna, 
inclus si TVA-ul”. 

Art.II.Se aproba modificarea punctului 15 din Anexa nr.1 la HCL nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  
cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019,care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Persoanele fara acces permanent la serviciul de salubrizare este de 2 lei/persoana 
fizica/luna, inclus si TVA-ul”. 

Art.III. Celelalte articole din HCL nr.51/11.12.2018 si puncte din anetele nr. 1,2 si 3 raman neschimbate. 
Art.IV.Prezenta hotarare a fost adoptata cu  respectarea art. 45 alin.(2) lit.(c) din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia locală,  cu un număr de 9 voturi  „pentru” 
din 10 consilieri in functie. 

  Art.V Prezenta hotărâre se  va comunica prin grija secretarului comunei Parva  cu : 
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Parva, 
- Compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva, 
- locuitorilor comunei prin afişare la sediul Primariei si Site-ul primariaparva.ro. 

 
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează de legalitate, 
                          CALUS TOADER VASILE                                              IOAN CALUS – Secretar 

 
 

                                                                                                                              
Nr. 9 din 30.01.2019. 



 
                                                                                                         

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
P R I M A R 

Nr. 291 din 28.01.2019. 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Pentru modificarea HCL Parva nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi 
juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019 

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

 Având în vedere: 
- adresele nr.107/25.01.2019 nr.407 din 14.01.2019 si nr.93 din 22-01.2019  trimise de ADI deseuri B-N; 
- Hotararea Consiliului local Parva nr.______din 30.01.2019 privind  aprobarea solicitarii operatorului S.C. 

Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Publicde Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  
respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al 
centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud; 

- Anexa nr.1 din HCL Parva  nr.51/11.12.2018 stabilirea cuantumului taxelor speciale pentru anul 2019; 
În conformitate cu: 

      - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX, art. 484, 285 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

       - prevederile art.  266 alin. (1), alin. (5), alin (6) și alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscala; 

- prevederile Legii nr.24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative cap. IX din lege;  
   În temeiul art. 36 alin.2 lit.b) (4) lit.”c” ,art.45 alin. (2) lit.c) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001, 
republicată, Legea administraţei publice locale,cu modificarile si completariler ulterioare, 
 

PROPUN: 
 si supun spre dezbatere şi aprobare a Consiliului local Parva proiectul de hotarare prin care: 

Sa se aprobe modificarea punctului 14 din Anexa nr.1 la HCL nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  
cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019,care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Taxa pentru familiile care beneficiaza de salubrizare este de 4 lei/persoana fizica/luna, 
inclus si TVA-ul”. 

Sa se aprobe modificarea punctului 15 din Anexa nr.1 la HCL nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  
cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019,care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Persoanele fara acces permanent la serviciul de salubrizare este de 2 lei/persoana 
fizica/luna, inclus si TVA-ul”. 

Celelalte articole din HCL nr.51/11.12.2018 si puncte din anetele nr. 1,2 si 3 raman neschimbate. 
 
 

PRIMAR, 
STRUGARI IOAN 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr. 3305 din 5.12.2018 
 

 
R A P O R T 

 Pentru modificarea HCL Parva nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi 
juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019 

 
Subsemnata  Burdeti Mariana, inspector asistent cu atributii in cadrul Compartimentului finante, , impozite si taxe locale 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva, 
 
În conformitate cu: 
- adresele nr.107/25.01.2019 nr.407 din 14.01.2019 si nr.93 din 22-01.2019  trimise de ADI deseuri B-N; 
- Hotararea Consiliului local Parva nr.______din 30.01.2019 privind  aprobarea solicitarii operatorului S.C. 

Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Publicde Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  
respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al 
centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud; 

- Anexa nr.1 din HCL Parva  nr.51/11.12.2018 stabilirea cuantumului taxelor speciale pentru anul 2019; 
În conformitate cu: 

      - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX, art. 484, 285 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

       - prevederile art.  266 alin. (1), alin. (5), alin (6) și alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscala; 

- prevederile Legii nr.24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative cap. IX din lege;  
   În temeiul art. 36 alin.2 lit.b) (4) lit.”c” ,art.45 alin. (2) lit.c) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001, 
republicată, Legea administraţei publice locale,cu modificarile si completariler ulterioare, 
 

P R O P U N  
  Domnului Primar enitierea unui Proiect de Hotarare pentru modificarea HCL Parva nr.51/11.12.2018  privind  stabilirea 
taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019, astfel: 

 
Art.I.Se aproba modificarea punctului 14 din Anexa nr.1 la HCL nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  

cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019,care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Taxa pentru familiile care beneficiaza de salubrizare este de 4 lei/persoana fizica/luna, 
inclus si TVA-ul”. 

Art.II.Se aproba modificarea punctului 15 din Anexa nr.1 la HCL nr.51/11.12.2018 privind  stabilirea  
cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2019,care va 
avea urmatorul cuprins: 

“Persoanele fara acces permanent la serviciul de salubrizare este de 2 lei/persoana 
fizica/luna, inclus si TVA-ul”. 

Art.III. Celelalte articole din HCL nr.51/11.12.2018 si puncte din anetele nr. 1,2 si 3 raman neschimbate. 
 
 
 

Inspector asistent 
BURDETI MARIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 
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______________2019.	
	

	
RAPORT	

Pentru	modificarea HCL Parva nr.51/11.12.2018 privind	instituirea	unor	taxe	speciale	pentru	anul	2019	
	

	 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	___________	2019,	am	luat	în	discuţie	proiectul	de	hotărâre	susmenţionat		si	constăm	
că	:	

	
Acesta	se	încadrează	în:						

- adresele nr.107/25.01.2019 nr.407 din 14.01.2019 si nr.93 din 22-01.2019  trimise de ADI deseuri B-N; 
- Hotararea Consiliului local Parva nr.______din 30.01.2019 privind  aprobarea solicitarii operatorului S.C. 

Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Publicde Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  
respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al 
centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud; 

- Anexa nr.1 din HCL Parva  nr.51/11.12.2018 stabilirea cuantumului taxelor speciale pentru anul 2019; 
În conformitate cu: 

      - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX, art. 484, 285 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

       - prevederile art.  266 alin. (1), alin. (5), alin (6) și alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscala; 

- prevederile Legii nr.24/2000 republicata –privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative cap. IX din lege;  
   În temeiul art. 36 alin.2 lit.b) (4) lit.”c” ,art.45 alin. (2) lit.c) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001, 
republicată, Legea administraţei publice locale,cu modificarile si completariler 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 IOAN I                                          CALUS TOADER-VASILE 

	


