
 
 
 

Anexa  nr.10 
la  Proiectul de hotărâre 

 

SANCŢIUNI 

privind impozitele şi taxele locale 
 

 
CONTRAVENŢIA SANCŢIONATĂ 

Cuantum amenda 
persoane fizice, pentru 

2016 
 

Cuantum amenda  
persoane juridice,  

pentru 2016 

1. depunerea peste termen a declaraţiilor de 
impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. 
(10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. 
(7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi 
alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), 
art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

 
de la 70 lei  la 279 lei  

 
 
 

 
de la 210 lei  la 837 lei 

2. nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 
art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi 
(13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi 
(10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), 
art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi 
art. 483 alin. (2). din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal 
 

 
 
 

de la 279lei  la 696 lei   
 

 
 
 

de la 837 lei   la 2088 lei  

3.incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole 

 
de la 325 lei la 1.578 lei 

 
 

 
de la 975  lei la 4734 lei 

4.  necomunicarea informatiilor si a documentelor de 
natura celor prevazute la art. 494 alin. (12) din Codul 
fiscal, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la 
data primirii solicitarii  

 
de la 500 lei la 2.500 lei. 

 
 

 
de la 1500 lei la 7.500 lei 

 
NOTĂ: 
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii fiscali din cadrul aparatului de specialitate ai 
Primarului comunei Șieuț, numiti prin dispozitiei a acestuia. 
 
Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
P R I M A R 

Nr.4074 din 22.12.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice, 

din comuna Parva,  în anul 2016 
 
 

Subsemnatul StrugariIoan, primar al comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud; 

 Având în vedere: 
 - Raportul al Compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale 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 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 IV-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, republicată cu  modificarile  şi completările ulterioare, 
 
 

  Supun spre dezbatere şi aprobare a Consiliului local Parva 
Proiectul de hotarire  

            privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Parva  pe anul  2016 
 
 

PRIMAR, 
Strugari Ioan  

 
 


