
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice, 
din comuna Parva,  în anul 2016 

 
Consiliul Local al comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 29 decembrie 2015, în sedință 

ordinară, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului comunei Parva inregistrata la nr.4074 din 21.12.2015;   

      - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Parva; 
     - Raportul  al Compartimentului impozite si taxe locale, finante-salarizare din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Parva inregistrat la nr.4073 din 21.12.2016; 
             - anuntul nr.3663 din 19.11.20015 si procesul-verbal nr.3664 din 19.11.2015, pentru afisarea  Proiectul de hotarare 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016  și a fost pus la  dispoziţia  cetăţenilor din cadrul comunei Parva 
în vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandării şi contestaţii; 

   - procesul-verbal nr.4098 din 28.12.2015 , de ridicare a anunţului de afişare a proiectului de act normativ privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale,datorate de persoanele fizice şi juridice  în anul 2016 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  
În conformitate cu: 

       - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 . 
- prevederile Titlului IX, art. 453- 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

       - prevederile art.  266 alin. (1), alin. (5), alin (6) și alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură 
fiscală; 
       - prevederile Legii nr. 145 din 21 octombrie 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol; 

- prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a VI-a – 
Reţeaua de localităţi, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea 

valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
- prevederile Hotararii Consiliului local Parva nr. 15/25.08.2009  , privind incadrarea pe zone a terenurilor din 

intravilanul si extravilanul din comuna Parva; 
- prevederile art. 1alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
 În temeiul    dispoziţiilor    art.    38   alin (2) lit. b, art. 38 alin (4)    lit.c    şi  art.  46  alin (2) lit . c din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată    şi completată  de Legea 286/2006, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se stabilesc impozitul, respectiv taxa pentru clădirile aflate pe teritoriul comunei Parva, datorate de 
persoanele fizice si juridice, conform  anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabilesc impozitul, respectiv taxa pe terenurile aflate pe teritoriul comunei Parva, datorate de persoanele 
fizice si juridice, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se stabileşte taxa asupra mijloacelor de transport, aflate in proprietatea  persoane fizice şi juridice,  conform 
anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se stabilesc  taxele pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor , conform anexei nr. 4, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.5. Se stabileşte taxa pentru serviciile reclamă şi publicitate,  conform anexei nr. 5, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.6. Se stabileşte taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate,  conform anexei nr. 6, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Se stabileşte impozitul pe spectacole, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8. Se stabilesc  alte taxe locale conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.9. Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr. 117/1999 cu modificările şi 

completările ulterioare, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.10. Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare si in conformitate cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.11. Se stabilesc unele facilitati pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, chiriilor şi 

redevenţelor datorate bugetului local al comunei Parva, de către persoanele fizice şi juridice,  în anul  2016 

conform anexei nr. 11, care face parte integranta din prezenta hotarara.  

Art.12. – Prezenta hotarare intră în vigoare începand cu data de 1 Ianuarie 2016 
 Art.13. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga hotararile anterioare a consiliului local, privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si orice alte dispozitii contrare. 
 Art.14. – Cu ducere la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Parva,  
doamna  Singiorzan Catalina-referent superior III (contabi),  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva. 
  Art.15.  Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în şedinţa ordinară  cu un număr de   
10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”  si    0 abţineri, din  consilieri prezenţi. 
   Art.16.  Prezenta hotărâre se  va comunica  cu : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Parva; 
- Compartimentele impozite si taxe,finante-salarizare. 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
RUS I. IOAN 
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