
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  stabilirea  cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice  

din comuna Parva pentru anul fiscal 2020 

 

Consiliul Local al comunei Parva,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 23.12.2019 în sedință 

ordinară in prezenta a  10 consilieri din totalul de 10 in functie, 

  

    Având în vedere: 

 - Raportul al Compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva inregistrat la nr.3111 din 22.11.2019; 

- Referatul de motivare  al Primarului comunei Parva, inregistrat la nr.3112 din 22.11.2019; 

            - Anuntul nr. 3114 din 22.11.2019 si procesul-verbal nr.3115 din 22.11.2019 pentru afisarea  

Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor speciale pentru anul 2020  

care a fost pus la  dispoziţia  cetăţenilor din cadrul comunei Parva în vederea depunerii de sugestii, opinii, 

recomandării şi contestaţii; 

   - procesul-verbal nr.3425 din 23.12.2019 de ridicare a anunţului de afişare a proiectului de act 

normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si a taxelor speciale,datorate de persoanele fizice şi 

juridice  în anul 2020; 

- Avizul /raport favorabil/ nefavorabil nr.3430, din 23.12.2019 al Comisiei Studii, Activitati 

Economico –Financiare si Administrarea domeniului public si privat al Comunei, Amenajarea Teritoriului si 

Urbanism;  

 

   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 Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor,republicata ,cu modificarile si 

completarile ulterioare , art 25 – 27; 

- prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje, art.16,alin. (1) si (4) lit .(e); 

       - prevederile art.  266 alin. (1), alin. (5), alin (6) și alin (7) si celelalte din Legea nr. 207/2015, 

privind Codul de procedură 1espec; 

- prevederile art. 1, alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică;         

- art. 106 , alin. (3),art..129, alin. (1) , alin (2),lit.b),alin. (4),lit. c), art.196,alin (1), lit. a), din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.Se aproba cuantumul  taxele speciale stabilite în cadrul comunei Parva, pe anul fiscal 2020, 

conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarire. 

 Art.2. Se aproba Regulamentul de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice si juridice, de pe raza comunei Parva,conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aproba valorile imputabile pentru obiectele de inventar deteriorate care au fost inchiriate 

de catre Primaria Parva  conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art.4. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie  în termen  de  15  zile  de   la afişarea 

ei, contestaţiile se vor depune la secretarul comunei Parva. 

 Art.4. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare ale consiliului 

local privind stabilirea taxelor locale speciale precum şi orice alte dispoziţii contrare. 



 Art.6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020 .  

Art.7. (1) Primarul comunei Parva şi aparatul sau de specialitate, prin compartimentele sale,  vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

(2) Constatarea, urmărirea şi încasarea taxelor speciale din prezenta hotărâre se face de către 

Compartimentul taxe si impozite locale finante-salarizare, din cadrul Primăriei comunei Parva. 

(3) Sumele rămase neutilizate din încasarea taxelor speciale,  se reportează în anul următor, 

având aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului bugetar. 

  Art.8 . Prezenta hotarare a fost adoptata cu un număr de 10 voturi  „pentru”, din 10 consilieri in 

functie. 

  Art.9 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 şi prin publicarea în Monitorul oficial al judeţului 

      Bistriţa-Năsăud . 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemneaza de legalitate,                             

        SINGIORZAN VASILE       Secretar general UAT 

              IOAN CALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.62 

Din 23.12.2019. 

 

                                                                                                                                                     



Anexa nr.1 

la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.62 din 23.12.2019. 

 

T A X E     S P E C I A L E 

Nr 

crt 

Denumirea taxei  Cuantumurile în lei  

 aprobate  pentru anul fiscal 2020   

1. Taxa consum apa potabila  

(Hot CL nr.10 din 23.04.2001) 

a. 5lei / luna/ persoana pana  la 4 persoane 

2. Taxa consum apa persoane juridice a.     10 lei/luna 

 

3. Taxa pentru servicii de cadastru                10 lei/ha 

4. Taxa inregistrarea vehicule si mopede 

 (Hot CL nr. 30 din 30.11.2007) 

 

30 lei 

5. Taxa inchiriere spatii si terenuri 

 (altele decât cele stabilite prin hotarâri 

distincte) 

a. 4  lei/mp/ lună   –  pentru spatii 

b. 2  lei/mp/lună    –  pentru terenuri 

6. Taxa de oficiere casatori in afara orelor de 

program  

100 lei 

7. Taxa pentru eliberarea notei de constatare sau 

a certificatului de edificare/radiere 

construcție, la cererea cetăţenilor 

 

15 lei 

8. Eliberarea multiplicare xerox   A4= 1 leu/fila iar A3=2 lei/fila 

 9. Efectuare  de măsuratori  la cererea 

cetăţenilor  

20 lei   

10. Închiriere și folosirea ocazională  a  

Căminului cultural din localitatea Parva  

a  – 1000 lei/manifestare – pentru nunti 

b  – 200 lei/manifestare – pentru baluri  

c  – 500 lei/manifestare – pentru mese comune ( 

logodne, boteze, zile onomastice, pensionare, 

altele)   

d  – 100 lei/manifestare  – pentru joc taranesc şi    

                                             discotecă 

e   – 1000 lei garanție      – pentru orice manifestare 

f  – pentru deseurile menajere de la activitatile din 

camin se taxeaza cu 200 lei pentru nunti si 50 lei 

pentru alte activitati. 

11. Legalizarea copiilor de pe inscrisuri 5 lei/copie 

12. Eliberarea copiilor de pe inscrisuri din arhiva 

Primariei 

                                       5 lei/copie 

13. Depozitarea materialelor pe domeniul public 

si privat al comunei Parva 

2 lei/mp/zi 

14. Taxa pentru  familiile care beneficiaza de 

salubrizare 

6,50 lei/persoana fizica/luna inclus si TVA 

 

15 Persoanele fara acces permanent la serviciul 

de salubrizare achita 50% din valoarea 

stabilita prin Hotararea adunari generale ADI-

deseuri 

3,25 lei /persoana fizica/luna inclus si TVA 

 

16. Baza sportiva 30 lei/ora/pe timp de zi 

40 lei/ora pe nocturna 

17. Taxa piata 1 leu/mp. afectat 

18. Taxa achizitie fructe de 

padure,produse,accesorii fond forestier 

1000 lei 

19. Taxa drum forestier 7 lei/m.c 



  

 NOTA:  
- sunt scutite de plata taxei de închiriere: spectacole și concursuri, manifestarii de orce fel  organizate 

de scolile generale  din comuna, activitățiile politice, adunarile cetatenesti; 

   - închirierea localurilor caminelor culturale se face la cerere,  cu plata taxei anticipată,   pe baza de 

contract de închiriere, întocmit anterior predării acestuia; 

- predarea localurilor către chiriași se face cu o zi înainte de eveniment, pe baza de proces-verbal de 

predare primire; 

 

- garantia  se retine de responsabilul de Camin cultural  în momentul predari localului catre chiriaș și  

se va restituii  odata  cu preluarea  localului,  daca nu exista distrugeri și lipsa la  bunurile din dotarea  

acestuia. 

- preluarea localului închiriat se face în cel mult 4 zile de la data evenimentului.  

                - chiriașul este obligat a preda  localul  închiriat  în perfectă stare de curațenie atât  în interior cât 

și în exteriorul acestuia, în caz contrar se va reține 50% din garanția depusă. 

      -  folosirea veselei și  a celorlalte bunuri(mese si scaune, aparate) din cadrul caminelor este gratuită 

- este interzis a se închiria mobilierul nou și alte bunuri, vesela si aparatele din dotare în afara 

Caminului cultural Parva. 

- în cazul producerii de disturgeri si lipsă la bunurile închiriate, proportional se va reține o sumă  din 

garanția depusă conform Anexei nr.3 la hotarare.  

- în taxa stabilita nu se include consumul de energie electrică care se încasează separat în raport de 

consumul efectuat de chirias la pretul  practicat de furnizorul de energie electrica  la data închirieri localului, 

dar nu mai  puțin  de 1,5 lei/kwh. 

- in cazul unei inmormantari care se suprapune cu un alt eveniment sala Caminului cultural se 

elibereaza in ziua urmatoare la ora 8.00. 

- pentru servicii asigurate de Primarie se aplica prevederile Legii 225/2016 Pentru Modificarea si 

Completarea Legii Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Nr. 51 /2006. 

- servicile pentru apa si canal se vor factura trimestrial ,la inceputul trimestrului. 

- scutirea de la servicile de apa  si salubrizare se face prin cerere insotita de factura de la energie 

electrica din care rezulta consum 0. 

 

TAXA ACHIZITE  FRUCTE DE PADURE 

               -taxa se achita la sediul Primariei Parva,la caseria Primariei Parva, in numerar sau cu ordin de plata 

de catre agentii economici ; 

               - achitarea taxei obliga agentii economici  la respectarea programului de colectare emis de catre 

Primaria Parva la cererea acestora,care se elibereaza cu 5 zile inaintea inceperii sezonului,prin dispozitia 

primarului. 

               - colectarea fara achitarea taxei este interzisa si suspenda dreptul de a mai putea fi achitata pentru 

anul in curs. 

               - colectarea este interzisa pe domeniul public al comunei fara aprobarea primariei si inchirierea 

spatiului aferent. 

               - cererea agentilor economici va cuprinde date de identificare,sediul punctului de lucru, persoana 

responsabila. 

 

TAXA DE DRUM 

 

- Accesul pe drumurile forestiere ,proprietatea comunei Parva se va face cu dovada achitarii taxei 

de drum la Primaria Parva si  Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A 

- Achitarea se poate face numerar sa sediul primariei si prin ordin de plata pe baza facturii emisa de 

Primarie si Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A; 

- Neachitarea taxei da dreptul  primariei sa blocheze drumul de acces fara a fi trasa la raspundere  

de catre agentii economici si Ocoalele Silvice de pe raza UAT Parva; 

- se comunica H.C.L cu Ocoalele Silvice si se va solicita agentilor economici si cantitatea de masa 

lemnoasa licitata; 

 



 

             Anexa  nr.2 

la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 62 din 23.12.2019. 

 

 

 

R E G U L A M E N T U L 

de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale 

 

I . SCOPUL ADOPTARII PREZENTULUI REGULAMENT 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar. privind etapele si modalitatile ce trebuie 

indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale. 

 

II. DOMENIILE DE ACTIVITATE IN CARE SE ADOPTA TAXE SPECIALE 

Art.2.  Domeniile de activitate in care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt : 

- domeniul fiscal : pentru toate serviciile prestate contribuabililor in domeniul impozitelor si 

taxelor locale,precum si a altor venituri ale bugetului local ; 

- administrarea domeniului public si privat al comunei ; 

- asigurarea serviciilor publice – apa, canal ,iluminat public, gospodarirea localitatii, 

salubrizare,spatii verzi ; 

- cultura,sport ,agrement ; 

- urbanism, 

- asistenta sociala ; 

- serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ; 

- autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ; 

- cadastru, agricultura, pasunat; 

- evidenta populatiei si stare civila; 

- copiere si comunicare documente din arhiva Primariei. 

Domeniile de activitate prevazute în prezentul titlu se vor completa în functie de necesitatile 

comunitatii, in conformitate cu prevederile legale. 

 

III.CONDITII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE 

Art. 3.  Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice, care se 

folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Art.4. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza  de 

serviciile oferite de institutia publica/serviciul public de interes local. 

Art.5. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile  prezentului Regulament, se fac venit 

la bugetul local al comunei Parva. 

Art.6. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale, precum si 

pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. 

Art. 7.  Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin care au fost 

aprobate vor fi aduse la cunostinta publica. 

Art.8. Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul 

urmator cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar. 

Art.9. Modul de indeplinire, stabilire, încasare, declarare, destinatia taxelor speciale,contraventiile si 

sanctiunile în domeniu se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local, odata cu instituirea taxelor speciale.  

Art.10. Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea taxelor 

speciale. 

 

 

 



 

IV.MODALITATI  DE  CONSULTARE  ȘI OBTINERE A ACORDULUI PERSOANELOR 

FIZICE SI JURIDICE- BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE INSTITUIE 

TAXE SPECIALE 

Art. 11. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inainte de supunerea spre 

analiza, avizare si adoptare de catre Consiliul Local comunal, prin publicarea unui anunt referitor la aceasta 

actiune si afisarea la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului. 

Art. 12. Termenul limita de primire a propunerilor ,sugestiilor,opiniilor va fi de 10 zile de la 

aducerea la cunostinta publica a anuntului referitor la elaborarea proiectului de hotarare. 

Art.13. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ,prin care se 

propune instituirea de taxe speciale, daca acest lucru se solicita in mod expres de catre persoanele fizice si 

juridice,in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii acestui lucru. 

Art. 14. Daca nu se primesc opinii, sugestii,propuneri la proiectele de hotarare prin care se instituie 

taxe speciale ,acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local comunal,in forma propusa de initiator. 

 

V. APROBAREA  ȘI STABLIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL  A  TAXE SPECIALE 

 

Art. 15.  Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii Consiliului 

local comunal cu respectarea prevederilor  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ si ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Parva. 

Art. 16. Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii consilierilor 

in functie si vor fi aduse la cunostinta publica. 

 

            VI. DISPOZITII FINALE 

 

Art. 17. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Anexa nr.3 

la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 62 din 23.12.2019. 

 

REGULAMENT –cadru de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare 

 

    1.MODALITATI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

      

      1.1.Conditii generale  

  

    Art.1 Taxa specială de salubrizare se plătește de către utilizatorii serviciului de salubrizare,  proprietari ai 

imobilelor situate pe raza județului PARVA, respectiv: 

a) utilizatori casnici - persoane fizice sau juridice ce dețin în proprietate imobile cu destinația de 

locuință; 

    b) utilizatori non-casnici - persoane fizice sau juridice ce dețin în proprietate imobile cu altă destinație 

decât cea de locuință. 

 

1.2. Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubrizare 

Art.1 Din taxa specială de salubrizare se asigură finanțarea următoarelor activități: 

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și similare (al deşeurilor periculoase 

din deșeurile menajere cu respectarea principiilor prevăzute în O.U.G. nr. 74/2018, cu excepția celor cu 

regim special, colectate în cadrul campaniilor de colectare); 

b) Colectarea separata si transportul separat al deșeurilor din construcții și desființări, în limita a 200 de 

kg/gospodarie /an. 

c) Colectarea deșeurilor voluminoase în cadrul campaniilor şi la predarea în Centrele de Colectare. 

d) Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special,  la 

predarea în Centrele de Colectare. 

e) sortarea deșeurilor reciclabile de la persoane fizice, agenți economici/instituții publice, colectate 

separat; 

f) depozitarea controlată a deșeurilor municipale. 

 

Art.2 Deșeurile reziduale depuse lângă platformele de colectare vor fi colectate ca deșeu rezidual 

suplimentar și vor fi incluse în calculul regularizării aplicabile pentru locatarii arondaţi, în cazul 

platformelor publice. Operatorul are obligația de a  înregistra digital toate aceste goliri suplimentare.  

Art.3   În cazul colectării din poarta în poarta, deșeurile reziduale depuse lângă pubela neagră vor fi 

considerate și facturate ca deșeuri suplimentare, în baza unei situații întocmite de operator, cu generator 

cunoscut și cantități estimate, situație  care va fi înaintată UAT-ului. 

Art.4 Cuantumul Taxei de Salubrizare de Bază și modificarea mecanismului de aplicare a instrumentului 

economic „Plăteşte pentru cât arunci” (PPCA) se vor aproba prin hotărâre a Consiliului Local.  

 

 

3. IMPUNERE SI MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

Art.1  Impunerea se face din oficiu, pentru un numar de maxim 4 persoane ; 

Art.2  Taxa specială de salubrizare, se datorează lunar. Plata taxei se poate face şi anticipat, pe o perioadă 

de mai multe luni, sau pentru întregul an. Regularizarea taxei, dacă este cazul, va avea loc anual și se 

datorează în termen de 30 de zile de la impunerea ei. 

Art.3 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria Primarie Parva, direct în contul Primăriei.  

 

4. FACILITĂȚI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

Art.1.Cetățenilor care lipsesc din localitate cel puțin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și 

probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în strainătate, bilet 

de călătorie dus-întors ,adeverinta sau copie legalizata a adeverintei pentru student sau elev., li se va 

recalcula proporțional taxa de salubrizare datorată.  

 



 

Art.2. Facilitățile fiscale se acordă beneficiarilor acestora începând cu luna următoare celei în care a fost 

depusă cererea împreună cu documentele justificative.  

Art.3. În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului/dizolvare a societății, taxa de salubrizare va fi sistată 

începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul/înstrăinarea imobilului/dizolvarea 

societății. Sistarea plății/obligației de plată se face pe bază de cerere însoțită de documente justificative. 

Art.4. Categoriile de beneficiari ai facilităților fiscale/scutiri de la plata taxei speciale de salubrizare se 

stabilește prin hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

5. GESTIONAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR  AFERENTE    SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE 

Art.1. Compartimentul „Impozite si taxe locale” care colectează taxa specială stabilită pentru serviciul de 

salubrizare, are următoarele atribuții: 

a) încasează prin casieria instituţiei de la persoane fizice și juridice taxele speciale stabilite în temeiul 

Hotărârii Consiliului Local; 

b) ține evidența sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari; 

c) întocmește evidențe cu persoanele beneficiare de scutiri/facilități de la plata taxei speciale de 

salubrizare; 

d) asigură depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei de salubrizare a sumelor 

încasate în numerar la casierie; 

e) operează în evidențele proprii scutirile și reducerile prevăzute de actele normative/administrative în 

vigoare; 

 Art.2  Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se realizează direct către operatorii serviciilor de 

salubrizare, pe baza facturilor însoțite de detalierea cantităților/ serviciilor prestate, avizate la plată de către 

A.D.I. DEȘEURI Bistrița-Năsăud. 

Art.3  A.D.I. DEȘEURI Bistrița-Năsăud va monitoriza  activitățile de colectare, transport, sortare, 

compostare și depozitare a deșeurilor menajere și similare din Județul Bistrița-Năsăud. Sumele obținute din 

taxa specială de salubrizare și din regularizări ori din penalizări vor fi utilizate pentru acoperirea 

cheltuielilor de întreținere, funcționare și dezvoltare a serviciului public de salubrizare.  

Art.4. Soldul rămas neutilizat la sfârșitul anului bugetar va fi folosit în anul următor, cu  același destinație. 

 

 

6.DISPOZIȚII FINALE 

Art.1. Prezentul regulament-cadru intră în vigoare la data de 01.01.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR.4 

La HCL nr. 62. din 23.12.2019. 

T A B E L 
cu privire la valoarea de imputare pentru obiectivele de inventar ce se inchiriaza cu ocazia unor evenimente 

in Caminul cultural Parva 
 
 

Nr.crt. DENUMIRE OBIECT Pret lei/buc. 

1. Farfurie adanca 25 

2. Farfurie intinsa 25 

3. Farfurie mica 20 

4. Platou 45 

5. Castron 60 

6. Scrumiera 20 

7. Solnita 20 

8. Compotiera 20 

9. Lingura 8 

10. Furculita 8 

11. Lingurita 5 

12. Cutit 20 

13. Polonic 25 

14. Pahar Chile 60ml. 3 

15. Pahar Chile 55 ml. 3 

16. Pahar Perfect 3 

17. Cana apa Frigo 15 

18. Fata masa 30 

19. Scaun tapitat 150 

20. Masa 200 

21. Banci lemn 150 

22. Oale mari inox 300 

 
*NOTA : -nu se accepta inlocuirea obiectelor de inventar distruse 
-obiectele de inventar ciobite,zagariate,indoite,etc. se vor da celui care le-a inchiriat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

 

Nr. 3112 din 22.12.2019 

 

REFERAT DE MOTIVARE 

privind  stabilirea  cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice  

din comuna Parva în anul fiscal 2020 

 

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

 Având în vedere: 

 - Raportul al Compartimentului impozite si taxe locale,finante-salarizare din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Parva; 

      În conformitate cu: 

      - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

ulterioare; 

- prevederile Titlului IX, art. 453- 495 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 fiscală; 

- prevederile art. 1alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

           - art. 106 , alin. (3),art..129, alin. (1) , alin (2),lit.b),alin. (4),lit. c), art.196,alin (1), lit. a), din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

 

 

 

  Supun spre dezbatere şi aprobare a Consiliului local Parva 

 

Proiectul de hotarire  

            privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva  

în anul fiscal 2020 

 

 Motivez faptul ca,in anumite sectoare de activitate sunt necesare surse financiare in vederea 

sustinerii acelui domeniu. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Strugari Ioan  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr. 3111 din 22.12.2019 

R A P O R T 

privind  stabilirea  cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice  

din comuna Parva în anul fiscal 2020 

 

 

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: 

       - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

ulterioare; 

- prevederile Titlului IX, art. 453- 495 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 fiscală; 

- prevederile art. 1alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 

- art. 106 , alin. (3),art.129, alin. (1) , alin (2),lit.b),alin. (4),lit. c), art.196,alin (1), lit. a), din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

 

 

P R O P U N  

  Domnului Primar enitierea unui Proiect de Hotarare privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2020, astfel: 

  

Sa se aprobe cuantumul  taxele speciale stabilite în cadrul comunei Parva, pe anul fiscal 2020, 

conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarire  

 Sa se aprobe Regulamentul de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice si juridice, de pe raza comunei Parva,conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

   Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie  în termen  de  15  zile  de   la afişarea ei, 

contestaţiile se vor depune la secretarul comunei Parva. 

 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sa se abroge hotărârile anterioare ale consiliului local 

privind stabilirea taxelor locale speciale precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

 Prezenta Hotărâre  sa intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020 .  

 

 

    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 
privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020 

 
 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:      
 
-prevederilor art.4 lit.”b”,art.6,pct 1-4 din Legea nr.52/ 21.01.2003 privind transparenţa deciziţională în 

administraţia publică; 
- prevederile art. art. 5 lit.”a”,art.25,art.26,art,27,art.30 si celelalte din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale,cu modificari si completari ulterioare; 
- prevederile art. 282 din Legea 571/2003 – Codul Fiscal cu aprobările si modificările ulterioare; 
- prevederile art. 3 din OUG nr. 47/2005, privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare 

a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale; 
- art. 106 , alin. (3),art.129, alin. (1) , alin (2),lit.b),alin. (4),lit. c), art.196,alin (1), lit. a), din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

 
          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 
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