
                 ROMANIA                                                                                                 
  JUDETUL BISTRITA-NASAUD                    
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                                                                 
                 P A R V A 
                                                                        H O T A R A R E 
    pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
   privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea  
                                                              Parva pentru anul fiscal 2010 
 
Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 03.08.2010 in prezenta a   8  consilieri ; 
 
   Avand in vedere :  
            -expunerea de motive nr.1865 din 30.07.2010 a Primarului comunei Parva,domnul    
Gheorghe  Stelian ;          
            -raportul nr.1864 din 30.07.2010 intocmit  de doamna Singiorzan Catalina-referent III 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 Anexei nr. 1 la Hotararea 
Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, 
datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2010;           

- Raport/avizul favorabil nr. 1889/02.08.2010 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
– Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
 -anuntul nr.1782/15.07.2010,procesul verbal nr.1783/15.07.2010 de afisare a proiectului  de   
hotarare,si procesul verbal  privind   rezultatul afisarii  inregistrat  la nr.  1888/03.08 2010;  
             Vazand;  
 -adresa nr.III/B/12.176/13.07.2010 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se 
solicita modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 
2010; 
            - Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252 si 
CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-Art.263 alin.(2)-Mijloace de 
transport cu tractiune mecanica,Nr.crt.3-8” din Hotararea nr.2/26.02.2010 a Consiliului  Local  Parva  
pentru   stabilirea  impozitelor  si taxelor locale la nivel local pentru anul 2010; 
            - 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 al comunei Parva nr.5/12.03.2010 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2010 a comunei Parva; 
            - prevederile art. 5 lit. a si celelalte din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale,cu 
modificari si completari ulterioare; 
 Tinand cont de ; 
 - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.59/30 iunie 2010 pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
            - prevederile Hotararii   Guvernului   Romaniei  nr 44 / 2004, pentru aprobarea Normelor 
Metodologice  de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial 
al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010; 
             -prevederile Cap.IX si celelalte din Legea 571/22.12.2003  privind Codul Fiscal cu modificarile 
si complatarile ulterioare;    
              -prevederile  TITLULUI VIII  din Legea 247/2005 privind reforma in domeniul  proprietatii si 
justitiei, precum si unele masuri adiacente; 
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               -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; 
 -prevederile art.16 lit.”e” din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război-republicată, cu modificari si completari ulterioare; 

- prevederile Legii nr.384/2004, privind denominarea monedei nationale;  
- prevederile Legii nr.544/12.10. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;                
- prevederile H.G.R. nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- ţinând seama de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile 
locale specifice zonei, pe de altă parte; 
           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,incepand cu data de 01 iulie 2010, 
modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 privind 
stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva 
pentru anul fiscal 2010, dupa cum urmeaza; 

- Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252, 
va avea urmatorul continut; conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

- Anexa nr.1.”CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-
Art.263 alin.(2)-Mijloace de transport cu tractiune mecanica,va avea urmatorul 
continut; conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

 Art .II. Anexele nr.1si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul comunei 
Parva, d-nul Gheorghe Stelian, d-na Singiorzan Catalina-Referent III (contabilul) comunei Parva, 
Moldovan Mariana din Compartimentul de Impozite şi Taxe Locale, Calus Toader Vasile din 
Compartimentul de Asistenţă Socială, Palage Maria din Compartimentul agricol ,urbanism, 
amenajarea teritoriului, autorizări de construcţii din cadrul Primariei comunei Parva. 
 Art. IV. Hotararea a fost adoptata cu  7  voturi ,,pentru’’din totalul de 11  consilieri in functie. 
 Art. V. 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  
   -Persoanele prevazute la art.III 
   -consilierii locali 

      -Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud 
   -Site-www.primariaparva.ro 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA SECRETAR,          
              ORDACE SIMION                                                           CALUS IOAN 
     
 
           

Nr. 14 
Din   03.08 .2010.  
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                ROMANIA                                                                                                 
 JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                                                                  
                 P A R V A 
Nr.1865 din 30.07.2010 
                                                               EXPUNERE DE MOTIVE 
     pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
   privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea  
                                                              Parva pentru anul fiscal 2010 
 
                         Subsemnatul Gheorghe Stelian,Primarul comunei Parva: 
 
 Avand in vedere: 
 -necesitatea reanalizarii si adoptari unei hotarari  de catre Consiliul  Local Parva pentru 
modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 privind 
stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2010;          
             Vazand;  
 -adresa nr.III/B/12.176/13.07.2010 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se 
solicita modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 
2010; 
            - Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252 si 
CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-Art.263 alin.(2)-Mijloace de 
transport cu tractiune mecanica,Nr.crt.3-8” din Hotararea nr.2/26.02.2010 a Consiliului  Local  Parva  
pentru   stabilirea  impozitelor  si taxelor locale la nivel local pentru anul 2010; 
            - 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 al comunei Parva nr.5/12.03.2010 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2010 a comunei Parva; 
            - prevederile art. 5 lit. a si celelalte din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale,cu 
modificari si completari ulterioare; 
 Tinand cont de ; 
 - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.59/30 iunie 2010 pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
            - prevederile Hotararii   Guvernului   Romaniei  nr 44 / 2004, pentru aprobarea Normelor 
Metodologice  de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial 
al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010; 
             -prevederile Cap.IX si celelalte din Legea 571/22.12.2003  privind Codul Fiscal cu modificarile 
si complatarile ulterioare;    
              -prevederile  TITLULUI VIII  din Legea 247/2005 privind reforma in domeniul  proprietatii si 
justitiei, precum si unele masuri adiacente; 
               -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; 
 -prevederile art.16 lit.”e” din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război-republicată, cu modificari si completari ulterioare; 
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- prevederile Legii nr.384/2004, privind denominarea monedei nationale;  
- prevederile Legii nr.544/12.10. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;                
- prevederile H.G.R. nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- ţinând seama de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile 
locale specifice zonei, pe de altă parte; 
                -prevederile 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:  
  Sa se faca modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.2/26.02.2010 privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice 
din localitatea Parva pentru anul fiscal 2010, dupa cum urmeaza; 

- Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252, 
va avea urmatorul continut; conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

- Anexa nr.1.”CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-
Art.263 alin.(2)-Mijloace de transport cu tractiune mecanica,va avea urmatorul 
continut; conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

 Hotărârea sa se aplice pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul 
2010, si sa intre în vigoare începând cu data 01.07.2010. 
 Toate acestea fiind date de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 
 
 
       PRIMAR, 
     GHEORGHE STELIAN 
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                ROMANIA                                                                                                 
 JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                                                                  
                 P A R V A 
     Nr.1864 din 30.07.2010   
 
                                                                             R A P O R T 
    pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
   privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea  
                                                              Parva pentru anul fiscal 2010 
 
Subsemnata Singiorzan Catalina-Referen III in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Parva: 
 
 Avand in vedere: 
 -necesitatea reanalizarii si adoptari unei hotarari  de catre Consiliul  Local Parva pentru 
modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 privind 
stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2010;          
             Vazand;  
 -adresa nr.III/B/12.176/13.07.2010 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se 
solicita modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 
2010; 
            - Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252 si 
CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-Art.263 alin.(2)-Mijloace de 
transport cu tractiune mecanica,Nr.crt.3-8” din Hotararea nr.2/26.02.2010 a Consiliului  Local  Parva  
pentru   stabilirea  impozitelor  si taxelor locale la nivel local pentru anul 2010; 
            - 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 al comunei Parva nr.5/12.03.2010 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2010 a comunei Parva; 
            - prevederile art. 5 lit. a si celelalte din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale,cu 
modificari si completari ulterioare; 
            - prevederile Legii nr.351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajarea  teritoriului 
National,  Sectiunea VI –a- Reteaua  de  localitati ; 
 Tinand cont de ; 
 - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.59/30 iunie 2010 pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
            - prevederile Hotararii   Guvernului   Romaniei  nr 44 / 2004, pentru aprobarea Normelor 
Metodologice  de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial 
al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010; 
             -prevederile Cap.IX si celelalte din Legea 571/22.12.2003  privind Codul Fiscal cu modificarile 
si complatarile ulterioare;    
              -prevederile  TITLULUI VIII  din Legea 247/2005 privind reforma in domeniul  proprietatii si 
justitiei, precum si unele masuri adiacente; 
               -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; 
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             -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; 
 -prevederile art.16 lit.”e” din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război-republicată, cu modificari si completari ulterioare; 

- prevederile Legii nr.384/2004, privind denominarea monedei nationale;  
- prevederile Legii nr.544/12.10. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;                
- prevederile H.G.R. nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- ţinând seama de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile 
locale specifice zonei, pe de altă parte; 
             -prevederile 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:  
 Sa se faca modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr.2/26.02.2010 privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice 
din localitatea Parva pentru anul fiscal 2010, dupa cum urmeaza; 

- Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252, 
va avea urmatorul continut; conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

- Anexa nr.1.”CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-
Art.263 alin.(2)-Mijloace de transport cu tractiune mecanica,va avea urmatorul 
continut; conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

 Hotărârea sa se aplice pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul 
2010, si sa intre în vigoare începând cu data 01.07.2010. 
 Toate acestea fiind date de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 
 
 
 
 
 
 
 
     INTOCMIT REFERENT III, 
      SINGIORZAN CATALINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -  6  - 
                ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia Studii si Prognoze,Buget-Finante, 
Administrarea domeniului Public si Privat al Localitatii 
NR.____din __________2010.       
                                    R A P O R T 
             aupra hotararii (proiect) 
   pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
   privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane fizice si juridice din localitatea  
                                                              Parva pentru anul fiscal 2010 
 
        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 ____________2010, luand in discutie 
proiectul de hotarare sus mentionat si constatam ca: 
 
             Acesta se incadreaza in:   
 -adresa nr.III/B/12.176/13.07.2010 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se 
solicita modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 
privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 
2010; 
            - Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252 si 
CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-Art.263 alin.(2)-Mijloace de 
transport cu tractiune mecanica,Nr.crt.3-8” din Hotararea nr.2/26.02.2010 a Consiliului  Local  Parva  
pentru   stabilirea  impozitelor  si taxelor locale la nivel local pentru anul 2010; 
 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.5/12.03.2010 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2010 a comunei Parva; 
            - prevederile art. 5 lit. a si celelalte din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale,cu 
modificari si completari ulterioare; 
 - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.59/30 iunie 2010 pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
            - prevederile Hotararii   Guvernului   Romaniei  nr 44 / 2004, pentru aprobarea Normelor 
Metodologice  de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial 
al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010; 
             -prevederile Cap.IX si celelalte din Legea 571/22.12.2003  privind Codul Fiscal cu modificarile 
si complatarile ulterioare;    
               -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; 

- prevederilor art.2.art. 9 (1),(2) art 36 (1),(2) lit.”b”(4) lit “c” si art.45(1),(2) lit.”c”si art 115 alin 
(1) lit. “b”din Legea  nr 215/2001 privind  administratia   publica locala,cu  modificarile si 
completarle 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, 



      SINGEORZAN V.VASILE                                                 Rus I.Ioan 
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              M O F I F I C A R E  
 
Anexa nr.1,”CAP.III-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI-A-Persoane fizice - Art.252, din Hotararea Consiliului local al 
comunei Parva nr.2/26.02.2010 privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice din 
localitatea Parva pentru anul fiscal 2010  conform ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 59 din 30 iunie 2010 

 
 
 
 
 NOTA:  Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă este 31 decembrie 2010. 
   Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma 
aplicării prevederilor  Ordonantei de Urgenţă nr.59/2010, pentru diferenţele rezultate, beneficiază de bonificaţia de  10% , stabilită 
prin Hottararea Consiliului local Parva nr.2/26.02.2010. 
 
 

Art. 252 
(1) Dacă o persoana fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, 
impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 
     a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
(3) În cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea 
în care proprietăţile au fost dobândite, asa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale 
autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îsi au domiciliul, precum si la cele în raza cărora sunt situate celelalte 
clădiri ale acestora. 
Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
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              M O F I F I C A R E  
 
Anexa nr.1.”CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-Art.263 alin.(2),-Mijloace de transport cu 
tractiune mecanica din Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 privind stabilirea impozitelor si  taxelor 
locale, datorate de persoane fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2010 ,conform ORDONANTEI DE  
                                            URGENTA   A GUVERNULUI Nr. 59 din 30 iunie 2010 

 
 
 

 
 
 
 NOTA:  Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă este 31 decembrie 2010. 
   Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma 
aplicării prevederilor  Ordonantei de Urgenţă nr.59/2010, pentru diferenţele rezultate, beneficiază de bonificaţia de  10% , 
stabilită prin Hottararea Consiliului local Parva nr.2/26.02.2010. 
 

                                                                        CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art.263 alin.(2)                                                                  Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 
 
                                              Mijloc de transport 
 

                                                      valoarea impozitului 
                                           - lei/200 cm³ sau fracţiune - 
        NIVELURILE EXISTENTE 
                   IN ANUL 2010 

      NIVELURILE PENTRU 
                  ANUL 2010  

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 
la 1600 cm3 inclusiv 

                           8                       8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv                           18                     18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv                           36                     72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv                           72                   144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc                         145                   290 
6. Autobuze, autocare, microbuze                           24                     24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maxima autorizata de pana la 12 tone,                           30                     30 
8. Tractoare inmatriculate                           18                     18 
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