
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                  

COMUNA PARVA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  stabilirea  cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice  
din comuna Parva în anul fiscal 2016 

 
 

Consiliul Local al comunei Parva,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în 29.12.2015, în sedință ordinară, 
 Având în vedere: 
 - Raportul al Compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva inregistrat la nr.4075 din 21.12.2015; 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Parva inregistrata la nr.4078 din 21.12.2015; 
             - Anuntul nr.3558 din 04.11.2015 si procesul-verbal nr.3559 din 04.11.2015, pentru afisarea  Proiectul de 
hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor speciale pe anul 2016  care a fost pus la  dispoziţia  
cetăţenilor din cadrul comunei Parva în vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandării şi contestaţii; 

   - procesul-verbal nr._______ din 29.12.2015, de ridicare a anunţului de afişare a proiectului de act normativ 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si a taxelor speciale,datorate de persoanele fizice şi juridice  în anul 2016 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Parva inregistrate la nr.____din 
29.12.2015, 

În conformitate cu: 
       - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX, art. 484, 285 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 art. 1, alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;         
   În temeiul art. 36 alin.2 lit.b) (4) lit.”c” ,art.45 alin. (2) lit.c) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001, republicată, 
Legea administraţei publice locale,cu modificarile si completariler ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.Se aproba cuantumul  taxele speciale stabilite în cadrul comunei Parva, pe anul fiscal 2016, conform 
Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarire. 
 Art.2. Se aproba Regulamentul de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale, datorate de persoanele 
fizice si juridice, de pe raza comunei Parva,conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se aproba valorile imputabile pentru obiectele de inventar deteliorate care au fost inchiriate de catre 
Primaria Parva  conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.  
             Art.4. (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă  de către debitor a obligaţiilor fiscale principale, se 
datorează după acest termen, majorari de întarziere. 
                        (2) Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în 
termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
                        (3) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datorează majorări de întârziere. Nivelul şi modul de 
calcul al majorării de întârziere sunt cele prevăzute la alin. (2). 
  Art.5. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie  în termen  de  15  zile  de   la afişarea ei, 
contestaţiile se vor depune la secretarul comunei Parva. 
 Art.6. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare ale consiliului local privind 
stabilirea taxelor locale speciale precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
 Art.7. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016 .  

Art.8. (1) Primarul comunei Parva şi aparatul sau de specialitate, prin compartimentele sale,  vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

(2) Constatarea, urmărirea şi încasarea taxelor speciale din prezenta hotărâre se face de către 
Compartimentul taxe si impozite locale finante-salarizare, din cadrul Primăriei comunei Parva. 



 
(3) Sumele rămase neutilizate din încasarea taxelor speciale,  se reportează în anul următor, având aceeaşi 

destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului bugetar. 
  Art.9 . Prezenta hotarare a fost adoptata cu  respactarea art. 45 alin.(2) lit.(c) din Legea nr. 215/2001din Legea 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,  respectiv cu un 
număr de 10 voturi  „pentru” din 10 consilieri in functie. 

  Art.10 Prezenta hotărâre se  va comunica prin grija secretarului comunei Parva  cu : 
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Parva, 
- Compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva, 
- locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RUS I.IOAN 
 
 

                     Contrasemnează, 
                                                                                                                            IOAN CALUS – Secretar 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parva la 29.12.2015. 

Nr. 46 
 


