
                             ROMANIA                                                                                            
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD            
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
                                                 
                                                                      H O T A R A R E 
      privind incadrarea pe zone de impozitare a terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei 
                                  Parva,judetul Bistrita-Nasaud, incepand cu data de 01.01.2009 
 

Consiliul Local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara, astazi,25.08.2009, in prezenta a 10 
consilieri: 

  
Avand in vedere: 
 

 Expunerea de motive nr.1547 din 17.08.2009 ,intocmita de domnul Gheorghe Stelian,Primarul 
comunei Parva; 

 Raportul nr.1548 din 17.08.2009,al compartimentului Contabilitate,Impozite si Taxe,intocmit de 
doamna Singiorzan Catalina-referent III in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Parva, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind delimitarea zonelor de 
impozitare ale comunei Parva incepand cu data de 01.01.2009, si supunerea acestuia dezbaterii 
publice conform Legii nr. 52 / 2003; 

  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Parva, 
inregistrate la nr.1619 din 24.08.2009; 

 Anuntul nr.1351/13.07.2009, procesul verbal nr.1352/13.07.2009 de afisare a proiectului  de   hotarare,si 
procesul verbal  privind   rezultatul afisarii  inregistrat  la nr.1605 din 21.08.2009 ;  

 Decizia nr.11/2009 a Directorului Curtii de conturi Bistrita-Nasaud; 
 Prevederile H.C.L. nr. 32 /31.10.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2009, la nivelul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud  ; 

 Prevederile H.C.L. nr. 24 /20.12.2002 privind aprobarea zonelor de impozitare si categoriilor de 
folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud in 
vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale ; 

 Prevederile H.C.L. nr. 10 / 14.09.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei 
Parva; 

 Prevederile art. 247 din cuprinsul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Tinand cont de prevederile, “TITLUL IX –“Impozite şi taxe locale” ,art.247,pct.2 lit.”e”;pct.4(1); 
pct.5; pct. 9 alin.(1),alin.(2) lit.”b” si alin.(4) din H.G. nr. 44  din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 Vazand prevederile H.G. nr. 1514 / 25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 
fiscal 2007;  

 Prevederile Legii  Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale; 
 Prevederile Legii nr.2/1968 privind organizarea administrative a teritoriului Romaniei, republicata, 
cu modificari si completari ulterioare,denumita in continuoare Legea nr.2/1968; 

 Prevederile art.2 alin.(2),lit.”e”  si art.3 alin.(2) din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national-Sectiunea IV-“Reteaua de localitati”; 

 Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „b” si alin.(4) lit. „c”,art. 45, alin.(2) lit. „c” si 115 alin. 
(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala,  
 

                                                                   H O T A R A S T E : 
 Art. 1.(1) Se incadreaza in zona-A si B,terenurile din intravilanul comunei Parva, astfel: 
  a).Se incadreaza in zona A, terenurile din intravilanul comunei Parva ,de o parte si de alta 
a DJ 172B (de la Scoala Generala clasele V-VIII,nr.194; ridul Prund cu drumul asfaltat, pana la Statia de 
autobuz din Valea Bradatelului la Rus Iacob nr.492), conform Planului de Urbanism General, aprobat 
prin H.C.L. nr. 10 / 14.09.2000. 



 
              b).Se incadreaza in zona B, terenurile din intravilanul comunei Parva, care au ramas din 
intravilan, conform Planului de Urbanism General, aprobat prin H.C.L. nr. 10 / 14.09.2000.  
  (2).Se incadreaza in zona-A si B,terenurile din extravilanul comunei Parva, astfel:  
  a).Se incadreaza in zona-A, terenurile din extravilanul comunei Parva care sunt situate pe langa 
drumurile comunale din localitate. 
  b).Se incadreaza in zona-B, terenurile din extravilanul comunei Parva care nu sunt situate pe 
langa drumurile comunale din localitate, care nu au acces la aceste drumuri. 
    Art. 2. Incepand cu data de 01.01.2009 impozitul pe terenul din intravilanul si extravilanul 
comunei Parva se vor ajusta cu coeficientii de corectie corespunzator zonei A si B din cadrul localitatii 
(rang IV). 
            Art. 3. Pe data adoptarii prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Local  nr. 24 / 2002. 
 Art. 4. In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari,doamna Palage Maria-referent III 
persoana responsabila cu Registrul agricol si D-nul Rus George-Casier II, conform Registrului agricol si 
a Registrului de rol,vor face situatia concreta,pe numere de imobile, pentru zonele cuprinse la art. 1 alin. 
(1) si (2) din prezenta hotarare. 
 Art. 5. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Parva 
si este multianuala,modificandu-se numai in situatiile prevazute de“TITLUL IX –“Impozite şi taxe 
locale”, art.247,pct.6 din H.G. nr. 44  din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si complectarile ulterioare. 
 Art. 6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Compartimentul 
Contabilitate Impozite si Taxe Locale. 
 ART. 7. Hotararea a fost adoptata cu votul a 10 consilieri”pentru” din numarul de 10 consilieri in 
functie. 
 Art. 8. Prezenta hotarare va fi comunicata, prin grija secretarului comunei Parva prin 
compartimentul Secretariat- Relatii cu publicul, cu; 
   -Consilierii locali 
   -Primarul comunei Parva d-nul Gheorghe Stelian 
   -Curtea de Conturi Bistrita-Nasaud 
   -Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
 
 
 

          
     PRESEDINTE DE SEDINTA      CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
          STRUGARI  I.IOAN                        IOAN CALUS                                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 15 
din.25.08.2009  



                                    
                                                             

                ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA –NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
Nr.1548 din 17.08.2009. 

Raport de specialitate 
privind delimitarea zonelor de impozitare ale comuna Parva 

 incepand cu data de 01.01.2009 
 

Subsemnata;Singiorzan Catalina-referent III in cadrul aparatului propriu de specialitate al 
Primarului comunei Parva 

 
  Avand in vedere ca incepand cu data de 01.01.2009 limitele intravilanului si 
extravilanului comunei Parva se vor modifica, in conformitate cu prevederile art. 247 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal asa cum a fost modificata si completata si H.G. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare 
propunem aprobarea zonelor de impozitare a comunei Parva in conformitate cu anexele 1  care fac parte 
din prezentul raport de specialitate. 

Cadrul legal este constituit de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal asa cum a fost 
modificata si completata si H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare. 
  “ Art. 247. - În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  
   a) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii;  
   b) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de 
centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, 
evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot 
afecta valoarea terenului.  
    Norme metodologice:  
   4. (1) Delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul, cât şi în extravilanul 
localităţilor, se stabilesc prin hotărârile adoptate de către consiliile locale potrivit art. 247 lit. b) din Codul 
fiscal, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de 
alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, pe baza documentaţiilor de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, a evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar 
sau a oricăror alte evidenţe agricole sau cadastrale.  
   (2) Numărul zonelor din intravilanul localităţilor poate fi egal sau diferit de numărul zonelor din 
extravilanul localităţilor.  
 5.Identificarea zonelor atât în intravilanul,cât şi în extravilanul localităţilor se face prin literele:A,B,C,D.  
   6. (1) În cazul în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării 
zonelor, consiliile locale pot adopta hotărâri în acest sens numai în cursul lunii mai pentru anul fiscal 
următor. Neadoptarea de modificări ale delimitării zonelor în cursul lunii mai corespunde opţiunii 
consiliilor locale respective de menţinere a delimitării existente a zonelor pentru anul fiscal următor.  
   (2) Dacă în cursul anului fiscal se modifică rangul localităţilor ori limitele 
intravilanului/extravilanului, după caz, impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, precum şi 
impozitul pe teren, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al celor juridice, se modifică potrivit noii 
ierarhizări a localităţii sau noii delimitări a intravilanului/extravilanului, după caz, începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal următor.  
   (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren datorate se determină, din 
oficiu, de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, fără a se 
mai depune o nouă declaraţie fiscală, după ce în prealabil le-a fost adusă la cunoştinţă contribuabililor 
modificarea rangului localităţii sau a limitelor intravilanului/extravilanului, după caz.  
      8. Pentru asigurarea unei stabilităţi în ceea ce priveşte delimitarea zonelor, se recomandă ca aceasta 
să aibă caracter multianual.  



   9. (1) În cazul în care numărul de zone din intravilan este acelaşi cu numărul de zone din extravilan, se 
utilizează următoarea corespondenţă:  
   a) zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan;  
   b) zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan;  
   c) zona C din intravilan are corespondent zona C din extravilan;  
   d) zona D din intravilan are corespondent zona D din extravilan.  
   (2) La unităţile administrativ-teritoriale în cazul cărora elementele specifice permit delimitarea a mai 
puţin de 4 zone, consiliile locale pot face aceasta, numai după cum urmează:  
   a) în cazul în care delimitează 3 zone, acestea sunt: zona A, zona B şi zona C;  
   b) în cazul în care delimitează 2 zone, acestea sunt: zona A şi zona B;  
   c) în cazul în care delimitează o singură zonă, aceasta este zona A.  
   (3) În cazurile în care numărul de zone din intravilan este diferit de numărul de zone din extravilan, 
corespondenţa dintre zone se face după cum urmează:  
   a) în intravilan se delimitează doar zona A, iar în extravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D; pentru 
acest caz, oricare zonă din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan;  
   b) în intravilan se delimitează zonele: A şi B, iar în extravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D; 
pentru acest caz, zona A din extravilan are corespondent zona A din intravilan, iar oricare dintre zonele: 
B, C şi D din extravilan au corespondent numai zona B din intravilan;  
   c) în intravilan se delimitează zonele: A, B şi C, iar în extravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D; 
pentru acest caz, zona A din extravilan are corespondent zona A din intravilan, zona B din extravilan are 
corespondent zona B din intravilan, iar oricare dintre zonele C şi D din extravilan au corespondent numai 
zona C din intravilan;  
   d) în intravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează zonele: A, B şi C; 
pentru acest caz, zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan, zona B din intravilan are 
corespondent zona B din extravilan, iar oricare dintre zonele C şi D din intravilan au corespondent numai 
zona C din extravilan;  
   e) în intravilan se delimitează zonele: A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează zonele A şi B; 
pentru acest caz, zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan, iar oricare dintre zonele 
B, C şi D din intravilan au corespondent numai zona B din extravilan;  
   f) în intravilan se delimitează zonele A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează doar zona A; pentru 
acest caz, oricare dintre zonele din intravilan au corespondent numai zona A din extravilan.  
   (4) Pentru aplicarea prevederilor art. 258 alin. (4) din Codul fiscal, zonele identificate prin cifre romane 
au următoarele echivalenţe: zona I echivalent zona A, zona II echivalent zona B, zona III echivalent zona 
C şi zona IV echivalent zona D. Aceste echivalenţe se utilizează şi pentru zonele din extravilanul 
localităţilor stabilite în anul 2003 pentru anul 2004.  



   (5) Prevederile alin. (3) sunt sistematizate în formă tabelară, după cum urmează:  

 
TABEL 

 
 Fata de cele mai sus prezentate si tinand cont de Decizia nr.11/2009 a Directorului Curtii de 
conturi Bistrita-Nasaud; 

 
                          CONSTAT: 
 
 Domnule Primar Gheorghe Stelian,necesitatea initierii unui proiect de hotarare privind incadrarea pe 
zone de impozitare a terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud, 
incepand cu data de 01.01.2009 pentru care propun urmatoarea zonare: 
                                   
 (1) Sa se incadreaze in zona-A si B,terenurile din intravilanul comunei Parva, astfel: 
  a).Sa se incadreaze in zona A, terenurile din intravilanul comunei Parva ,de o parte si de 
alta a DJ 172B (de la Scoala Generala clasele V-VIII,nr.194; ridul Prund cu drumul asfaltat, pana la 
Statia de autobuz din Valea Bradatelului la Rus Iacob nr.492), conform Planului de Urbanism General, 
aprobat prin H.C.L. nr. 10 / 14.09.2000. 
              b).Sa se incadreaze in zona B, terenurile din intravilanul comunei Parva, care au ramas din 
intravilan,conform Planului de Urbanism General,aprobat prin H.C.L. nr. 10 / 14.09.2000.  
  (2).Sa se incadreaze in zona-A si B,terenurile din extravilanul comunei Parva, astfel:  
  a).Sa se incadreaze in zona-A, terenurile din extravilanul comunei Parva care sunt situate pe 
langa drumurile comunale din localitate. 
  b).Sa se incadreaze in zona-B, terenurile din extravilanul comunei Parva care nu sunt situate pe 
langa drumurile comunale din localitate, care nu au acces la aceste drumuri. 
 In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari,doamna Palage Maria-referent III persoana 
responsabila cu Registrul agricol si D-nul Rus George-Casier II, conform Registrului agricol si a 
Registrului de rol,vor face situatia concreta,pe numere de imobile, pentru zonele cuprinse la art. 1 alin. 
(1) si (2) din prezenta hotarare. 
 
 
 
 
 
     INTOCMIT REFERENT III, 
     SINGIORZAN CATALINA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA –NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
Nr.1547 din 17.08.2009. 

Expunere de motive 
privind delimitarea zonelor de impozitare ale comuna Parva 

 incepand cu data de 01.01.2009 
 

Subsemnatul,Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva: 
Avand in vedere: 

 Raportul nr.1548 din 17.08.2009,al compartimentului Contabilitate,Impozite si Taxe,intocmit de 
doamna Singiorzan Catalina-referent III in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Parva, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind delimitarea zonelor de 
impozitare ale comunei Parva incepand cu data de 01.01.2009, si supunerea acestuia dezbaterii 
publice conform Legii nr. 52 / 2003; 

 Decizia nr.11/2009 a Directorului Curtii de conturi Bistrita-Nasaud; 
 Prevederile H.C.L. nr. 32 /31.10.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2009, la nivelul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud  ; 

 Prevederile H.C.L. nr. 24 /20.12.2002 privind aprobarea zonelor de impozitare si categoriilor de 
folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud in 
vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale ; 

 Prevederile H.C.L.nr.10/14.09.2000 privind aprobarea P. U. G. al comunei Parva; 
 Prevederile art. 247 din cuprinsul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Tinand cont de prevederile, “TITLUL IX –“Impozite şi taxe locale” ,art.247,pct.2 lit.”e”;pct.4(1); 
pct.5; pct. 9 alin.(1),alin.(2) lit.”b” si alin.(4) din H.G. nr. 44  din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 Vazand prevederile H.G. nr. 1514 / 25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 
fiscal 2007;  

 Prevederile Legii  Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale; 
 Prevederile Legii nr.2/1968 privind organizarea administrative a teritoriului Romaniei, republicata, 
cu modificari si completari ulterioare,denumita in continuoare Legea nr.2/1968; 



 Prevederile art.2 alin.(2),lit.”e”  si art.3 alin.(2) din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national-Sectiunea IV-“Reteaua de localitati”; 

 Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „b” si alin.(4) lit. „c”,art. 45, alin.(2) lit. „c” si 115 alin. 
(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala: 
 
      M O T I V E Z: 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari privind delimitarea pe zone a terenurilor din 
intravilanul si extravilanul comunei Parva deorece, prevederile H.C.L. nr. 24 /20.12.2002 privind 
aprobarea zonelor de impozitare si categoriilor de folosinta a terenurilor din intravilanul si 
extravilanul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale 
de la art 3 si 4, cu privire la incadrarea in zona a terenurilor din extravilan era zona III a carui 
corepondent era zona C si respectiv zona IV-corespondent zona D ori dupa prevederile pct. 9 alin.(1), 
alin.(2) lit.”b” din H.G. nr. 44  din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, zonei A din intravilan corespunde zona A din 
extravilan si zonei B din intravilan are corespondent zona B din extravilan. 
 Aceasta constatare a fost facuta odata cu controlul Curtii de Conturi Bistrita-Nasaud si 
pana la data de 15 septembrie 2009 trebuie sa corelam aceasta zonare cu coeficientii respectivi. 
 
        INTOCMIT PRIMAR, 
      GHEORGHE STELIAN 
 

                 ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia  Studii,Prognoze,Activitati Economico-Financiare, Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii,Amenajarea Teritoriului si Urbanism. 
Nr. ____/ ________2009 
                                                                                  RAPORT 
                                                          asupra hotărârii (proiect)  

privind delimitarea zonelor de impozitare ale comuna Parva 
 incepand cu data de 01.01.2009 

          
 In sedinţa Comisiei  Studii, Prognoze,Activitati Economico-Financiare, Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Localitatii, 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 cu modificările si completările ulterioare, azi ___________2009, am 
luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 

 Acesta se încadrează în:       
Avand in vedere: 

 Raportul nr.1548 din 17.08.2009,al compartimentului Contabilitate,Impozite si Taxe,intocmit de 
doamna Singiorzan Catalina-referent III in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Parva, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind delimitarea zonelor de 
impozitare ale comunei Parva incepand cu data de 01.01.2009, si supunerea acestuia dezbaterii 
publice conform Legii nr. 52 / 2003; 

 Decizia nr.11/2009 a Directorului Curtii de conturi Bistrita-Nasaud; 
 Prevederile H.C.L. nr. 32 /31.10.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2009, la nivelul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud  ; 

 Prevederile H.C.L. nr. 24 /20.12.2002 privind aprobarea zonelor de impozitare si categoriilor de 
folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud in 
vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale ; 

 Prevederile H.C.L.nr.10/14.09.2000 privind aprobarea P. U. G. al comunei Parva; 
 Prevederile art. 247 din cuprinsul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare; 



 Tinand cont de prevederile, “TITLUL IX –“Impozite şi taxe locale” ,art.247,pct.2 lit.”e”;pct.4(1); 
pct.5; pct. 9 alin.(1),alin.(2) lit.”b” si alin.(4) din H.G. nr. 44  din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 Vazand prevederile H.G. nr. 1514 / 25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 
fiscal 2007;  

 Prevederile Legii  Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale; 
 Prevederile Legii nr.2/1968 privind organizarea administrative a teritoriului Romaniei, republicata, 
cu modificari si completari ulterioare,denumita in continuoare Legea nr.2/1968; 

 Prevederile art.2 alin.(2),lit.”e”  si art.3 alin.(2) din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national-Sectiunea IV-“Reteaua de localitati”; 

 Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „b” si alin.(4) lit. „c”,art. 45, alin.(2) lit. „c” si 115 alin. 
(2) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala: 

                                   
                                                                            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”,___ „abtineri” si_____ 
vot „contra” din_______prezenti. 
 
   PRESEDINTE,                  SECRETAR, 
      SINGEORZAN V.VASILE                                                   RUS I. IOAN 


