
     ROMANIA        
         JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI P A R V A 
 

H O T A R A R E 
pentrumodificarea si completareaHotarariiConsiliului local al comunei 

Parva nr.30/27.12.2011 
 
Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2012 in prezenta a 10 consilieri; 

Avand in vedere : 
-expunerea de motive nr.166 din 19.01.2012 a PrimaruluicomuneiParva,domnul Gheorghe 

Stelian ; 
-raportul nr.165 din 19.01.2012 intocmit de doamnaSingiorzan Catalina-referentsuperior in 

cadrulaparatului de specialitate al PrimaruluicomuneiParva,prin care se 
aratanecesitateareanalizarii si adoptariuneihotarari de catreConsiliul Local 
Parvapentrumodificareasi complectareacuAnexa nr. 1 a HotarariiConsiliului local al 
comuneiParva nr.30/27.12.2011privindstabilireaimpozitelor si taxelorlocale,datorate de 
persoanefizice si juridicepentruanul fiscal 2012; 

- Raport/avizulfavorabil nr.351/30.01.2012 ale Comisiilor de specialitatealeConsiliului 
local– Studii, Activitati Economico-Financiare si AdministrareaDomeniului Public si Privat al 
comunei,AmenajareaTeritoriului si Urbanism; 

-anuntul nr.55/09.01.2012,procesul verbal nr.56/09.01.2012 de afisare a proiectului de 
hotarare,siprocesul verbal privindrezultatulafisariiinregistrat la nr.348/30.01 2012; 

Vazand; 
- adresa nr.IID/672/2012 prin care s-a facut plangerea prealabila impotriva Hotararii 

Consiliului local al comunei Parva nr.30/27.12.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2012. 

-adresanr.II/D/10.978/07.07.2011 a InstitutieiPrefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care 
se solicitastabilireaimpozitelor si taxelor locale, datorate de persoanefizice si juridicepentruanul 
fiscal 2012; 

- Anexa nr.1,”CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT”-Art.263 
alin.(4)(5)-Autovehicule de transport marfacumasatotala maxima autorizataegalasau mai mare 
de 12 tone*),Nr.crt.I-V” dinHotararea nr.2/26.02.2010 a Consiliului Local 
Parvapentrustabilireaimpozitelor si taxelor locale la nivel local pentruanul 2010; 

- HotarareaConsiliului Local al comuneiParva nr. 24/20.12.2002 privindincadrareape zone 
a terenuridinintravilanul si extravilanulcomuneiParva; 

-prevederileHotarariiConsiliului local Parva nr.14/03.08.2010 pentrumodificareaAnexei nr. 
1 la HotarareaConsiliului local al comuneiParva nr.2/26.02.2010; 
 - HotarareaConsiliului local Parva,nr.30/27.12.2011 privindstabilireaimpozitelor si 
taxelorlocale,datorate de persoanefizice si juridicedinParvapentruanul fiscal 2012 

- HotarareaConsiliului local al comuneiParva nr.1/31.01.2012 privindaprobareabugetului 
de venituri si cheltuieli- consolidatpentruanul 2012 a comuneiParva; 

Tinandcont de ; 
- HotarareaGuvernuluiRomaniei nr.1347 /2010 

privindaprobareanivelurilorimpozituluipemijloacele de transport prevazute la art.263 al.(4) si (5) 
dinLegea nr.571 /2003 privindCodul Fiscal ,aplicabile in anul fiscal 2011; 

- prevederile art. 5 lit. a si celelaltedinLegea 273/2006 privindfinanţelepublicelocale,cu 
modificari si completariulterioare; 

- prevederileOrdonantei de Urgenta aGuvernuluiRomaniei nr.59/30 iunie 2010 
pentrumodificareaLegii nr.571/2003 privindCodul fiscal; 

- prevederileHotarariiGuvernuluiRomaniei nr 44 / 2004, 
pentruaprobareaNormelorMetodologice de aplicare a Legii 571/2003 privindCodul Fiscal 
cumodificarile si completarileulterioare ; 

 
 



- 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; 

- 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; 
- ţinândseama de necesitatea de creştere a veniturilorpropriialebugetului local pentruanul 

2012 înscopulasigurăriifinanţăriicheltuielilorpublicelocale,pe de o parte,precumşi de condiţiile 
locale specificezonei, 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 ianuarie 2012, 
modificareaart.1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Parva,nr.30/27.12.2011 privind 
stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 
2012,care va avea urmatorul cuprins; 

“Se stabilescimpoziteleşitaxele locale peanul 2012,conformAnexei nr. 1 la 
prezentahotarare“: 

Art. II. 
Art. III. Anexele nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul comunei 

Parva, d-nul Gheorghe Stelian, d-na Singiorzan Catalina-Referent superior (contabil) Calus 
Mariana din Compartimentul de Impozite şi Taxe Locale Finante si Salarizare. 

Art. V. Hotararea a fostadoptatacu 10 voturi,,pentru’’dintotalul de 11 consilieri in functie. 
Art. VII. Prezentahotărâre se aduce la cunoştinţăpublicăpringrijasecretarului si se 

comunicăprinCompartimentulSecretariat-Relatiicupubliculcu; 
-InstitutieiPrefectuluijudeţulBistrita-Nasaud; 
-consilieriilocali; 
-CompartimentulImpozite si taxe locale,finante-salarizare. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
     FINEGARI IOAN                                                  CALUS IOAN 
 
 
Nr.2    
Din 31.01,2012.                 


