
1 

 

ROMANIA                                                                                                                                                                                                              

J U D E T U L  ARAD 

 

COMUNA  DEZNA                                                                                             
 
          CONSILIUL LOCAL 
 
 
      H O T A R A R E A   Nr.65 
      -------------------------------- 
      din  10 noiembrie 2015 
 
               privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016  
 

   
                                                                                    

 
 
Consiliul Local al ComuneiDEZNA,  

Având în vedere : 

a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
d) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. 

(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu completările ulterioare; 
h) Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare; 
i) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 

și completările ulterioare; 
j) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
k) Hotărârii Consiliului Local nr.48/2013 privind stabilirea zonelor la nivelul comunei Dezna; 
 
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, 
ierarhizarea localităților la nivelul comunei  Dezna) este următoarea: 

a) rangul  IV: Dezna 
b) rangul V: satele apartinatoare 
c) luând act de:  
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a) expunerea de motive facuta de primarul comunei, Neaga Ovidiu Mircea, in calitate de initiator, 
b) nota de fundamentare intocmita de catre seful de birou din cadrul aparatului de specialitate al 

primăriei  Dezna,  înregistrat sub nr. 3434 din 06.11. 2015;   
c) raportul Comisiei de specialitate  a Consiliului Local  Dezna, 
 
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 

instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența acestor autorități, 
 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”,  alin. (4) lit. „c”, alin. (9)  şi art. 45 alin.(2) lit.”c” 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta 

                                                      
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2016, se stabilesc potrivit 

prezentei hotărâri. 
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 

speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al  
comunei Dezna, sunt prevăzute în anexele  1-10 are fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2- Se  stabilesc  următoarele    cote: 

 a)- cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile 

rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0 , 1 2 %; (0,08- 0,2%) 

 

b)-cota prevăzută la art.458 alin.(1)din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal         (imp.ptr.clădirile 

nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice)se stabileşte la 1,3 % 

d)-cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal   (impozit pentru  clădirile  
nerezidenţiale   în  care  valoarea  clădirii  nu  poate  fi  fi  calculată  conform prevederilor art. 458 alin. 
(4) în cazul pers. fizice), se stabileşte la 2%. 

 

c)-  cota  prevăzută   la  art.460  alin.(1)  din  Legea  nr.227/2015   privind  Codul   fiscal (impozit/taxa 
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la0, 1% (0,08- 0,2 %). 
          
  d)-  cota  prevăzută  la  art.460  alin.(2)  din  Legea  nr.227/2015   privind  Codul  fiscal (impozit/taxa 
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la  1 %(0,2-1,3%); 

 În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii după data de 
01.01.2013. 

Pentru  a  beneficia  de  cota  prevăzută  la  alin.1,  contribuabilii  vor  depune  la  Direcţia Venituri  
a  Primăriei  comunei Dezna  o  cerere  în  acest  sens,  însoţită  de  documentele justificative  ale  
reevaluării  efectuate,  cu  excepţia  persoanelor  juridice  care  în  anul  2015  au beneficiat de cota de 
impozitare de 1,3%, iar clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite 
după data de 01.01.2013. 

 
  e)-  cota  prevăzută   la  art.460  alin.(8)  din  Legea  nr.227/2015   privind  Codul  fiscal (impozit/taxa  
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pentru clădirile a căror valoare impozabilă  nu a fost actualizată  înultimii 3 ani anteriori anului de 
referinţă( 01.01.2013) în cazul persoanelor juridice),  se stabileşte la  5%; 

       
         

  REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL:  

          
 
 a).  Scutiri : 

              
1,Art. 456 alin. (2) si Art. 464 alin. (2)Cod  fiscal- pentru o clădire şi terenul  aferent ,de  la domiciliul  de 

reședință  
2. Art. 469 alin. (4) Cod  fiscal -impozitul auto pentru un  singur  autoturism, 
în condiţiile şi pentru  contribuabilii   prevăzuţi  la Art. 485 alin. (1),lit. r) , s) și t)  art. 487 alin. a)  - b) din   

Codul fiscal.,respectiv pentru urmatoarele  categorii : 
-veterani de   război,văduve  de  război  şi văduve de  veterani de  război care  nu s-au  recăsătorit; 
-persoane  fizice  prevăzute de  D.L .nr.118/1990  republicat,  cu  modif. și  completările  ulterioare. 
-persoane  cu  handicap grav sau accentuat şi persoane  încadrate  în gradul I de  invaliditate. 
 

           b.)Reduceri : cu 50% 

    
    3.  Art.456(1)  alin  o.)-impozitul pe clădiri,  

  4. Art.464 (2)  alin m.) impozitul pe teren,  
  5. Art.469 (4)   alin a.)-taxa asupra mijloacelor de transport,      
pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în  Hotărârea Guvernului nr. 
323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor 
localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare . 

 
 
c.)Bonificația  prevăzută  la   art.462 alin 2 ,art.467 alin2   și  art.472  alin2   din  Codul  fiscal  pentru  
plata   cu   anticipatie  până  la  31  martie a impozitului datorat  pentru  intregul   an pentru   clădiri, 
terenuri  și  mijloacele  de  transport    se    stabilește   la  10%. 

 

 
 
Art.3.-  Se aprobă  cuantumul  taxei speciale  de salubrizare  pentru  persoanele  fizice  şi juridice  ,  

conform anexei nr. 9 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.4.- Se  aprobă    cuantumul taxei  pentru utilizarea  temporara a terenurilor publice  (Art.486alin.(1) 

Cod Fiscal) cf,  anexei  nr.   10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

        Art.5. - Zonarea  intravilanului și   Zonarea extravilanului comunei Dezna  avută  în  vedere  la  

determinare  obligaţiilor  fiscale ,     rămâne  cea   stabilită  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  

Dezna,  nr.48/2013  .                                                                                                                                 
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        Art.6.- Anexele  1-    10   fac   parte  integranta   din  prezenta   hotărâre. 

         
        Art.7-. Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin hotărâre se aplică  începând cu data 
de 01.01.2016. 
 
        Art.8.-Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Dezna,prin aparatul 
de specialitate al său.  

         Art.9-(1) Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dezna și 
prefectului județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, 
precum și pe pagina de internet www.primariadezna.ro.  

(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin. 
(2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PRESEDINTE  DE SEDINTA  

                  DRONCA  IOAN  STEFAN 

 

 

  CONTRASEMNEAZA 

         SECRETAR , 

  MARC CONSTANTIN 

L.S.      

http://uat.mdrap.ro/
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI  

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  DEZNA  NR.65/2015 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 
10/11/2015 

…. 
 

2 Comunicarea către primarul comunei1+4) 
12/11/2015 

…. 
 

3 Comunicarea către prefectul județului1+4) 
18/11/2015 

…. 
 

4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) 
12/11/2015 

…. 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) 
12/11/2015 

….  

6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) 01/01/2016  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului 

de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.”; 
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință 

publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 

unității administrativ-teritoriale.” 


