
                        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 Parva pentru anul fiscal 2012 
 
Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara in prezenta a 10 consilieri   din totalul de 
11 in functie; 
 
Avand in vedere : 

-  expunere de motive nr. 3041 / 19.12.2011 al Primarului Comunei Parva ; 

  - raportul nr. 3042/19.12.2011  a d-nei Calus Mariana-Inspector asistent in cadrul   
aparatului de  specialitate  al Primarului comunei Parva ,prin  care se arata necesitatea adoptarii  
unei hotarari  de catre Consiliul  Local Parva privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, 
datorate de persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2012 ; 

- raportul  de avizare favorabil cu nr.3095/23.12.2011 al Comisiilor de specialiatate 
pentru Buget Finante,Administrarea Domeniului Public, Privat al Comunei ,Amenajarea 
Teritoriului, Urbanism ;       

- anuntul nr.2987 din 28.11.2012 si Procesul Verbal cu nr.2988/28.11.2011  de afisare a 
proiectului de hotarare referitor la stabilirea impozitelor si taxelor locale /2012 si Procesul Verbal 
cu nr. 3099/ 27.12.2011 prin care se constata ca pe marginea proiectului de act normativ 
referitor la stabilirea impozitelor si taxelor locale /2012 nu au fost depuse obiectii , sugestii 
,propuneri sau opinii cu valoare de recomandare ; 

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/26.02.2010 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 asa cum a fost modificata-Anexa 1, prin Hotararea 
consiliului local al comunei Parva nr.14/03.08.2010-conform Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului Nr. 59 din 30 iunie 2010; 

- Hotararea nr.21/ 29.10.2010  a Consiliului  Local  al comunei Parva  pentru   stabilirea  
impozitelor  si taxelor locale la nivel localitatii Parva ,datorate de persoane fizice si juridice 
pentru anul fiscal  2011.  

- prevederile Hotararii nr. 15/25.08.2009  privind incadrarea in zone a terenurilor din 
intravilanul si extravilanul Comunei PARVA  ; 

- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei  nr.956 /2009 privind nivelurile pentru 
valorile impozabile impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile 
aplicabile incepand cu anul fiscal 2010  si Hotararea Guvernului Romaniei nr.1347 /2010 privind  
aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.263 al.(4) si (5) din 
Legea nr.571 /2003 privind Codul Fiscal ,aplicabile in anul fiscal 2011 ; 

- prevederile Legii nr.351/2001 privind  aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national –Sectiunea VI –Reteaua de localitati ; 

- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.44 /2004 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

- prevederile art.I ;art. II din Legea nr.188/2010 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 
a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea al.(4) si (5) ale articolului 263 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal ; 



- prevederile art.I ;art.II ;art.III  si art.IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.59/2010 privind modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile aduse 
prin O.U.G. nr.30/2011; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificata si completata 
ulterior; 

- prevederile Legii nr.24 /2000 privind  normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative ; 

   - prevederile Legii nr.303 /2007 privind  modificarea si completarea Legii nr.44 /1994 
privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale vaduvelor de razboi si invalizilor ;        

- prevederile Legii  nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu  handicap ;    

- prevederile art. 4 lit. b,art.6,art.11 si art.12 din Legea 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica locala; 

 Tinand seama de conditiile de recesiune pe de o parte ,precum si de conditiile locale 
specifice zonei , pe de alta 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.1.Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul 2012 la nivelul anului 2011 
conform anexelor la Hotararea Consiliului local nr.2/26.02.2010,asa cum a fost 
modificata prin Hotararea Consiliului local nr.21 din 29.10.2010 care raman in vigoare si 
Hotararea Consiliului Local Parva nr.21 din 29.10.2010 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2011. 

Art.2.(1).Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe 
mijloacele detransport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, 
până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2).Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1,contribuabilii datorează 
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate 
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 
de lei inclusiv,fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Art.4. (1) În cazul contribuabililor persoane fizice si juridice, pentru plata cu 
anticipaţie 
până la data de 31.03.2012 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 
impozitului pemijloacele de transport datorate pe intregul an,prevazute la art.255 
alin.(2)(3) ,art.260 alin.(2),(3) si art.265 alin. (2),(5) din Codul Fiscal,se acorda 
bonificaţie de 10% pentru suma de peste 50 lei. 

(2) Pentru suma datorata de pana la 50 lei se vor aplica prevederile 255 alin.(3) 
,art. 260 alin.(3) si art.265 alin.(5) din Codul Fiscal. 

Art.5. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de acordare de facilităţi 
fiscale descutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, 
pentru persoanele 
fizice cu venituri mici, astfel cum este redat în Anexa nr.3 in Hotărârea Consiliului local 
Parva nr.2/26.02.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 
2010. 

Art.6. Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna 
Parva, pentru impozitele şi taxele datorate de aceştia în anul 2012, astfel cum este 



redată în Anexa nr.5 in Hotărârea Consiliului local Parva nr.2/26.02.2010 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010. 

Art.7. Incadrarea pe zone a terenurilor este cea aprobata prin Hotararea 
Consiliului Local al comunei Parva nr.15/25.08.2009 privind incadrarea pe zone a 
terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva. 

Art.8. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale 
datorate pentru anul 2012, şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2012. 

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează;Primarul 
comunei Parva, d-nul Gheorghe Stelian, d-na Singiorzan Catalina-Referent superior 
(contabilul), Palage Maria inspector din Compartimentul Agricol,Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Autorizări de Construcţii si Calus Mariana -insperctor din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Parva. 

Art.10. Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi ,,pentru’’din totalul de 11 consilieri 
in functie. 

Art.11. 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.9  
-consilierii locali 
-Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud 
-Site-www.primariaparva.ro 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
              FINEGARI  I.IOAN             CALUS IOAN 
 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 30 din 27.12.2011 

 


