
 
 

ANEXA NR.3 
La HCL nr. 46 din 29.12.2015. 

 
 
 
 

T A B E L 
cu privire la valoarea de imputare pentru obiectivele de inventar ce se inchiriaza cu ocazia unor evenimente in 

Caminul cultural Parva 
 
 

Nr.crt. DENUMIRE OBIECT Pret lei/buc. 

1. Farfurie adanca 25 

2. Farfurie intinsa 25 

3. Farfurie mica 20 

4. Platou 45 

5. Castron 60 

6. Scrumiera 20 

7. Solnita 20 

8. Compotiera 20 

9. Lingura 8 

10. Furculita 8 

11. Lingurita 5 

12. Cutit 20 

13. Polonic 25 

14. Pahar Chile 60ml. 3 

15. Pahar Chile 55 ml. 3 

16. Pahar Perfect 3 

17. Cana apa Frigo 15 

18. Fata masa 30 

19. Scaun tapitat 150 

20. Masa 200 

21. Banci lemn 150 

22. Oale mari inox 300 

 
NOTA : -nu se accepta inlocuirea obiectelor de inventar distruse 
  -obiectele de inventar ciobite,zagariate,indoite,etc. se vor da celui care le-a inchiriat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                             



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
P R I M A R 

Nr.3980 din 20.12. 2015. 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

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

 
Subsemnatul Strugari  Ioan, primar al comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud; 

 Având în vedere: 
 - Raportul al Compartimentului impozite si taxe locale,finante-salarizare din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Parva; 

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

- 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 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, republicată cu  modificarile  şi completările ulterioare, 
 
 

  Supun spre dezbatere şi aprobare a Consiliului local Parva 
 

Proiectul de hotarire  
            privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Parva  

în anul fiscal 2016 

 Motivez faptul ca,in anumite sectoare de activitate sunt necesare surse financiare in vederea sustinerii 
acelui domeniu. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Strugari Ioan  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr.3979 din 20.12. 2015. 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
privind  stabilirea  cuantumului taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice  

din comuna Parva în anul fiscal 2016 
 

 
Subsemnata  Dragan Maria, inspector superior in cadrul Compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite 

si taxe locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț, 
În conformitate cu: 

       - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
- 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 art. 1alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

 
P R O P U N  

  Domnului Primar enitierea unui Proiect de Hotarare privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 
fizice şi juridice din comuna Parva în anul fiscal 2016, astfel: 
  
 Astfel: 

Sa se aprobe cuantumul  taxele speciale stabilite în cadrul comunei Parva, pe anul fiscal 2016, conform Anexei  
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarire  
 Sa se aprobe 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. 
             Pentru neachitarea la termenul de scadenţă  de către debitor a obligaţiilor fiscale principale, sa se datoreze după 
acest termen, majorari de întarziere. 
              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. 
               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). 
   Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie  în termen  de  15  zile  de   la afişarea ei, contestaţiile se 
vor depune la secretarul comunei Șieuț. 
 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sa se abroge hotărârile anterioare ale consiliului local privind 
stabilirea taxelor locale speciale precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
 Prezenta Hotărâre  sa intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016 .  
 
 
                                         REFERENT SUPERIOR III 

                                                        SINGIORZAN CATALINA 
     
 



 
 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM 

                                        NR._________DIN______________2015. 

 

RAPORT 

privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2016 

 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa 

Domeniului Public si Privat al Comunei,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-

republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi ___________ 2015, am luat în discuţie proiectul de 

hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:      

 

-prevederilor art.4 lit.”b”,art.6,pct 1-4 din Legea nr.52/ 21.01.2003 privind transparenţa deciziţională 

în administraţia publică; 

- prevederile art. art. 5 lit.”a”,art.25,art.26,art,27,art.30 si celelalte din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale,cu modificari si completari ulterioare; 

- prevederile art. 282 din Legea 571/2003 – Codul Fiscal cu aprobările si modificările ulterioare; 

- prevederile art. 3 din OUG nr. 47/2005, privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale; 

- prevederile art.9,,art.36(2),lit.”b”,”d”,alin.4 lit.”c”,alin.6 lit.”a”pct.9,art.45(1),(2) lit.”c” si art.115 

alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala-republicata cu modificari si 

completari: 

 

          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului 

consiliului local în forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ 

„împotrivă” şi ________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 

 

 

 

 

 

                PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 

                SINGIORZAN I.VASILE                                    CALUS TOADER-VASILE 

 
 
 
 
 
 
 


