
 

                          ROMANIA 
    JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
                           P A R V A 
 
 
 
                                                                                  H O T A R A R E 
                                    privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane  
                                         fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2007 
 
 
                         Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara in prezenta a 11 consilieri ; 
 
   Avand in vedere :  
 

- expunerea de motive nr.1329/27.11.2006 a Primarului comunei Parva,domnul Gheorghe Stelian ;          
            -raportul nr.1321/27.11.2006  intocmit  de domnul Alexi Leon-referent III in cadrul   aparatului de  
specialitate  al Primarului comunei Parva,prin  care se arata necesitatea adoptari   unei hotarari  de catre 
Consiliul  Local Parva privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice 
pentru anul fiscal 2007 ;           
            - avizul favorabil  nr.1352 din 05.12.2006 a secretarului comunei Parva ; 

- Raport/avizul favorabil nr.1386 din 12.12.2006 a Comisiilor: Studii, Prognoze Buget     
Finante,Administrarea  Domeniului Public si Privat  al  Localitatii ; Urbanism -Dezvoltare,  Servicii  Publice 
si Comert,Invatamant, Sanatate,Cultura,Culte,Protectie Sociala,Activitati Sportive; Admi-nistratie Publica  
Locala, Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei  Publice, Respectarea Drep-turilor si Libertatilor 
Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, Cadastru si Organizarea Teritoriului ; 
 -anuntul nr.1323/27.11.2006, procesul verbal nr.1324/27.11.2006 de afisare a proiectului  de   
hotarare,si procesul verbal  privind   rezultatul afisarii  inregistrat  la nr.1379 din 12.12.2006 ;  
            - Adresa nr.V/.18494/AP din 29.11.2006 a Institutiei Prefectului   Judetului  Bistrita -Nasaud,  prin  
care  se  recomanda   adoptarea  hotarari  cu privire la impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2007 ; 
            - Hotararea nr.27/ 11.10.2005 a Consiliului  Local  Parva  pentru   stabilirea  impozitelor  si taxelor 
locale la nivel local pentru anul 2006 ; 
            - Hotararea Consiliului Local  al comunei   Parva   nr. 24/20.12.2002 privind incadrarea pe zone a 
terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva ; 
            - prevederile art. 5 lit. a si celelalte din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale; 
            - prevederile Legii nr.351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajarea  teritoriului 
National,Sectiunea VI –a- Reteaua  de  localitati ; 
            - prevederile pct. 11, lit A ,B,C,D pct. 16,28,29,30,31,32,52-60,72(3),78,93, 128, 128,131, 132, 148, 154, 
158, 163, 165, 180,Titlul IX”Impozite si taxe locale”pct.1-287 din  Hotararea   Guvernului   Romaniei  nr 44 / 
2004, pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
             -prevederile art.247-295 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 art.1(1),(2),(3) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1514/17.11.2006 privind  
aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,impopzitele si taxele locale si alte  taxe  asimilate 
acestora, precum  si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 ; 
               -prevederile   Legii  nr .24 / 2000 republicata –privind   normele  de  tehnica  legislativea   pentru 
elaborarea actelor normative cap. IX din lege; 

- prevederile  Legii  300 / 2004 privind  autorizarea persoanelor fizice ai a asociatilor familiale care 
desfasoara activitati economice in mod independent cu  modificarile   si completarile ulterioare;      
             - 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 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 2007 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. 38 (1),(2) lit.”d”(4),art.46(1),(2) lit.”c” si art.1207 alin.(1) 
lit.”b” din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala,cu modificarile si   completarile 
ulterioare: 
 
 
                     H O T A R A S T E : 
 
                                                                                  CAPITOLUL I.                                                                                                      
                                                                          IMPOZIT PE CLADIRI 
 
  ART. 1- Se  stabileste  impozitul pe cladiri proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2007 si se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si 
normelor de evaluare prevazute in ANEXA 1,anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
  ART. 2 -(1)Se stabileste impozitul pe cladiri proprietatea persoanelor juridice,  prin aplicarea cotei de 
1% asupra valorii de  inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, dobandite incepand cu 
01.01.1998 sau dobandite anterior anului 1998 dar a caror valoare de inventar a fost actualizata potrivit 
H.G.R.nr,1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 
fixe . 
             (2)-Se stabileste aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar a cladirilor dobandite inainte 
de 01.01.1998 dar a caror valoare de inventar nu a fost actualizata potrivit HGR nr.1553/2003. 
    ART. 3- Cladirile   dobandite   in  cursul   anului  indiferent  sub  ce  forma,se impun cu incepere de 
la data de  intai a  lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, impozitul se calculeaza 
proprortional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului. 
   ART. 4-Scaderea de la impozit in cursul anului pentru situatii de dezafectare demolare, distrugere, 
etc. a cladirilor,se face cu  incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una din 
aceste situatii si proportional cu partea de cladire supuse unei astfel de situatii si cu perioada ramasa pana la 
sfarsitul anului fiscal. 

 ART. 5-Se aproba  lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitarii, mentionate la 
art.250(1)din Codul fiscal conform ANEXEI 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
                                                                            CAPITOLUL II 
                                                               IMPOZIT SI TAXE PE TEREN        
                                                                                                                                                                                                               
  ART. 6-(1) Impozitul  pe teren in anul fiscal 2007 in intravilanul si extravilanul localitatii  se 
calculeaza conform ANEXLOR nr. 3, 4 si 5  care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
     (2)Pentru terenurile din intravilanul localitati, inregistrate in Registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cele de terenuri cu constructii, impozitul pe teren  se determina prin imultirea 
nivelurilor prevazute in anexa 5  la prezenta hotarare cu coeficientul de corectie cuprins in nota din aceeiasi 
anexa. 
                 (3)Impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul comunei Parva se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului in ha. cu suma corespunzatoare conform anexei 6 iar rezultatul se inmulteste 
cu coieficentul de corectie corespunzator zonei. 
      (4)Nu datoreaza impozit pentru terenurile,mentionate in art.257 din Codul fiscal, cuprinse 
in ANEXA nr.6,care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

              CAPITOLUL  III. 
                                                 TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 

ART.7-Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica ce apartin contribuabililor, 
persoane fizice sau juridice pentru anul 2007,se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia  prin 
inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din acesta si  sunt cele prevazute in ANEXA 7, anexa ce 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
        

                      CAPITOLUL IV. 
                                             TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI 

                                    AUTORIZATIILOR 
 

    ART. 8 -Se stabileasca taxa pentru eliberarea certificatelor de  urbanism in functie de suprafata 
pentru care se solicita,pentru anul 2007,care se vor calcula conform ANEXEI nr.8 care face parte integranta 
din hotarare. 



ART.  9 -Taxa pentru avizarea Certificatelor de urbanism  de catre Primar se stabileste la 10 lei.   
ART. 10 -Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru cladire care urmeaza a fi 

folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructi. 
ART. 11 -In termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatie de 

construire,compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului-Primaria Parva, vor regulariza taxa pentru 
autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrarilor care nu poate fi mai mica decat valoarea 
impozabila a cladirii,stabilita conform anexei nr.1 la hotarare.                                                                

ART. 12 -Taxa pentru eliberare autorizatii-lucrari racorduri, bransamente la retele publice de apa, 
canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, televiziune cablu,se stabileste la 5 lei pentru fiecare 
racord.    

ART. 13 -Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete,cabine, spatii 
expunere, pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor, se stabileste la 6 lei 
pentru fiecare mp. de suprafata  ocupata de constructie. 

ART. 14-Taxa pentru eliberarea unor autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice, se 
stabileste la 10 lei iar taxa de viza anuala reprezinta 50% din cuantumul  taxei prevazute la art 268 alin.(1) 

ART. 15-Se stabileste taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica in cuantum de 50 lei. 

ART.  16-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor   sanitare  de functionare se stabileste la suma de 10 
lei. 

ART. 17 -Taxa pentru eliberarea certificatului de producator, se stabileste la 10 lei  si de 6 lei pentru 
viza trimestriala a acestor. 

ART. 18 -Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare(demolare) totala sau partiala a unei 
constructii sa fie egala cu 0,1% din valoarea impozabila a unei constructii stabilita prin determinarea 
impozitului pe cladiri in cazul desfintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se 
modifica astfel incat sa reflecte portiunea de constructie care urmeaza a fi demolata-desfintata. 
 

                 CAPITOLUL V 
                       TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 

ART. 19 -Taxele pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru anul 2007 se stabilesc dupa 
cum urmeaza : 
                        a).Taxa afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica , este  de 10 
lei/mp. sau fractiune de mp.  
                        b).In cazul oricarui alt panou afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate taxa 
este de 15 lei/mp. sa fractiune de mp. 
 

                               CAPITOLUL VI. 
                                                      ALTE TAXE LOCALE 
 
ART. 20 -Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru potrivit prevederilor Legii nr.117/1999 cu 

modificarile si completarile ulterioare, conform ANEXA nr.9 care face parte integranta din prezenta 
hotarare.              

                                 
                                                                                  CAPITOLUL  VII 
                                                                             FACILITATI FISCALE 
 

 ART. 21 - Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si a taxei asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru intregul an  de catre persoanele fizice, prevazute la 
art.255(2),art.260(2) si 265(2) din Codul fiscal, pana la data de  31.03.a anului fiscal  se  acorda o bonificatie 
de 10%.   

ART. 22 -(1)Pentru anul fiscal 2007, conform art.284 (1),(3),(4) si (9) din Codul fiscal,se stabilesc 
facilitati fiscale privind impozitul pentru locuinte de domiciliu, teren aferent acestora (bunuri comune ) 
pentru urmatoarele categorii de persoane : 
 a)-pentru persoane cu handicap grav inclusiv categoria–nevazatori ce necesita protectie speciala cu 
asistent social personal (insotitor) si veteranii de razboi, scutirea fiind in procent de 100%; 
 b)-pentru persoane fizice cu probleme de handicap gr.II (accentuat) beneficiaza de  scutire in procent 
de 50%. 
                            (2)Pentru a beneficia de scutirile si reducerile prevazute de art.284 din Codul fiscal, 
persoanele interesate trebuie sa depuna cereri si copia actului prin care atesta una din situatiile respective, 
pentru persoanele prevazute la alin.9 din articolul  mai sus mentionat vor depune copii de pe autorizatia de 
constructie pentru lucrarile de reabilitare termica,precum si docummentele din care sa reiasa perioada de 
rambursare a creditului obtinut in acest scop. 
                       



 
 
                                                                             CAPITOLUL VIII 
                                                            ALTE DISPOZITII (CONTRAVENTII) 
 

ART. 23-(1)Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei,următoarele 
fapte savarsite de persoanele fizice: 

a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 
259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal; 

(2) Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei, următoarele fapte 
savarsite de persoanele fizice: 

a)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) 
şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. din Legea 
571/2003- Codul fiscal; 

b) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^) şi ale art. 264 alin. (5), 
din Legea 571/2003- Codul fiscal,referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, 
precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal   precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării 
acestora. 
  (3) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 230 lei la 1.130 lei. 

(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%. 
             (5) Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, următoarele fapte 
săvârşite de persoane juridice: 

   a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 
259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal  ; 

(6) Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 2000 lei, următoarele fapte 
săvârşite de persoane juridice: 

a)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) 
şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. din Legea 
571/2003- Codul fiscal  ; 

b) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^) şi ale art. 264 alin. (5), 
din Legea 571/2003- Codul fiscal   referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, 
precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal   precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării 
acestora. 

(7) Încălcarea de către persoanele juridice a normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 920 lei la 4520 lei. 

 
 

                         
                                                                           CAPITOLUL IX 
                         DISPOZITII FINALE 
 
 
              ART.  24 -Pentru anul 2007 nu se majoreaza impozitele si taxele locale potrivit  art. 287 din Codul 
Fiscal. 

ART. 25 -Pentru determinarea impozitului pe clădiri precum şi a impozitului pe teren, pentru  anul 
2007, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotararea Consiliului Local  al comunei   Parva   nr. 
24/20.12.2002 privind incadrarea pe zone a terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva ; 

ART. 26 - Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 01.01.2007.        
ART. 27 -Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin toate mijloacele,inclusiv Seit si 

afisaj la sediul primariei,prin grija secretarului comunei Parva.   
  




