
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA BIERTAN 

 

 

HOTĂRÂREA nr. .46/2017 

 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 

 

 

Consiliul local al comunei Biertan întrunit în ședința ordinară din data de 13 decembrie 

2017, 

Analizând expunerea de motive și raportul cu nr. 4126/4.12.2017 întocmit de 

compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primariei Comunei Biertan, la 

proiectul de hotarare initiat de dl.primar, prin care se propun impozitele si taxele locale pentru 

anul 2016;  

În conformitate cu prevederile: Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX 

privind impozitele şi taxele locale, art.495 lit f); Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală;Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței 

produselor din sectorul agricol coroborat cu prevederile art.5 alin.2, art.20, art.27 si art.30 

din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cu Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr.544/2001 privind liberal 

acces la informatiile de interes public ; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. b si coroborat cu 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 

completarile si modificarile ulterioare,  

  

                                                  HOTARASTE : 

 

Art. 1-  Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2018, conform anexei nr.1 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2-Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor 

locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror venituri proprii 

ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de 

control si de impunere, executarea creantelor bugetare locale revine compartimentului 

financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Biertan 

           Art.3- Prezenta se aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice interesate, prin grija 

secretarului comunei Biertan. 

 

Adoptată în Biertan la 13.12.2017 

  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează 

    Jiga Ioan                                                     SECRETAR, 

         Cîndea Elisaveta 

     
  
 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SIBIU 

COMUNA BIERTAN 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

PROIECT DE HOTARARE nr. 46/2017 

 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 

 

Consiliul local al comunei Biertan intrunit in sedinta ordinara din data de 13 decembrie 

2017, 

Analizand expunerea de motive si raportul cu nr. 4126/4.12.2017 intocmit de 

compartimentul financiar-contabil,impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Biertan, la 

proiectul de hotarare initiat de dl.primar, prin care se propun impozitele si taxele locale pentru 

anul 2018;  

Vazind avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultuă, activităţi  

economico-financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială  

din cadrul Consiliului local Biertan, 

 In conformitate cu prevederile: Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX 

privind impozitele şi taxele locale, art.495 lit f); Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală;Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol coroborat cu prevederile art.5 alin.2, art.20, art.27 si art.30 din Legea 273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr.52/2003 

privind transparenta decizionala si a Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de 

interes public ; 

In temeiul art.36 alin.2 lit. b si coroborat cu 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 completarile 

si modificarile ulterioare,  

  

                                         HOTARASTE : 

 

Art. 1-  Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2018 conform Anexei nr.1, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2-Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor 

locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror venituri proprii ale 

bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de 

control si de impunere, executarea creantelor bugetare locale revine ompartimentului financiar-

contabil, impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Biertan 

           Art.3- Prezenta se aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice interesate, prin grija 

secretarului comunei Biertan. 

 

 

                                  

 

INITIATOR, 

Primar, 

Dragomir Mircea 
 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SIBIU 

PRIMARIA COMUNEI BIERTAN 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 
 

 Avand in vedere necesitatea  stabilirii impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, 

initiez un proiect de hotarare in acest sens. 

 

In conformitate cu prevederile: Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX 

privind impozitele şi taxele locale, art.495 lit f); Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală;Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței 

produselor din sectorul agricol coroborat cu prevederile art.5 alin.2, art.20, art.27 si art.30 din 

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr.544/2001 privind liberal acces 

la informatiile de interes public,propunem adoptarea unei hotarari prin care sa se stabileasca 

impozitele si taxele locale pe anul 2016 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Dragomir Mircea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


