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        PROIECT DE HOTARARE 
      din 15.01.2019 

 

     Privind modificarea hotararii nr.43/28.11.2018  pentru stabilirea impozitelor si 

taxelor locale valabile in anul 2019 

 

PRIMARUL COMUNEI STRAOANE, JUDETUL VRANCEA, astazi data de 

10.01.2018,  

- vazand raportul compartimentului de specialitate  nr.213 din 15.01.2019, intocmit de 

d-na Stefanescu Florica inspector taxe si impozite in aparatul de specialitate al 

primarului comunei, raport din care rezulta ca pentru buna desfasurare a activitatii de 

incasare a impozitelor si taxelor locale in anul 2019  se impune modificarea unor 

acticole din hcl nr.43/28.11.2018; 

- in conformitate cu prevederile Legii nr.273/18.07.2006 privind finantele publice locale 

cu modificarile si completarile la zi; 

- in baza Legii nr.2/2018  privind bugetul de stat pe anul 2018; 

- in conformitate cu prevederile  din Codului fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 

modificarile si completarile la zi; Legea nr.196/2017; 

- In conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015  privind Codul de procedura fiscala, 

republicat cu modificarile si completarile la zi; 

- In conformitate cu prevederile HG nr.1/13.01.2016  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- in conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.”b”  alin.4 lit.”c”art.45 alin.2  lit.”c” si  

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile 

si completarile la zi, initiez  si supun spre dezbatere si aprobare prezentul 

 
 

PROIECT  DE  HOTARARE 
 

  Art.1.  Se modifica  Hotararea nr.43/28.11.2018 prvind impozitele si taxele locale 

precum si taxele speciale  valabile in anul 2019,  dupa cum urmeaza:  
 

 

 . in anexa  “TABLOU” cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozabile si 

taxele locale, taxele speciale si amenzile valabile in anul 2019, se modifica, 

  CAPITOLUL  VIII-  TAXE SPECIALE - art.484 punctul 6  se modifica , si va avea 

urmatorul cuprins:  

 



- taxa pentru  servicii de salubrizare  va fi: gospodarie cu o persoana  de 8 lei/ luna; 

gospodarie cu mai multe personae  15 lei / luna; persoanele juridice de 20 lei/luna;    

 
        Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se desemneaza primarul 

comunei si compartimentul taxe-impozite din cadrul Consiliului local al comunei Straoane, 

judetul Vrancea. 

         Art.3. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei  Prefectului Judetului Vrancea in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin 

grija primarului comunei Straoane. Aducerea la cunostinta pubica se face prin afisare la 

sediul Primariei comunei Straoane, jud.Vrancea. 

 
 

 

 

 Initiatorul proiectului de hotarare,        

 Primr,      Avizat pentru legalitate,    

       Secretar, 

 Vasile  Zbirciog               

       Zamfira Macovei 

 

 

 

 

Straoane 

Nr.5 

15.01.2019 
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          H O T A R A R E A  nr.5 
        Din 22.01.2019 

     Privind modificarea hotararii nr.43/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale valabile in anul 2019 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI STRAOANE, JUDETUL VRANCEA, astazi 

data de 22.01.2019, intrunit in sedinta ordinara, 

  - vazand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei si ascultandu-i expunerea de 

motive din care rezulta necesitatea si oportunitatea initierii si supunerii spre dezbatere si 

aprobare, modificarea  hotararii nr.43/2018 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale 

valabile in 2019; 

- vazand raportul compartimentului de specialitate nr.213/15.01.2019 din care rezulta ca 

pentru buna functionare a activitatii de incasare a impozitelor si taxelor in anul 2019, se 

impune modificarea HCL nr.43/2018; 

- vazad raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local prin care se 

avizeaza favorabil proiectul de hotarare in forma initiata de primar; 

- in conformitate cu prevederile Legii nr.273/18.07.2006 privind finantele publice locale 

cu modificarile si completarile la zi; 

- in baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

- in conformitate cu prevederile din Codului fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 

modificarile si completarile la zi; Legea nr.196/2017; 

- In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.202/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, cu modificarile si completarile la zi; 

- In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1/2016  pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- in conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.”b”  alin.4 lit.”c”art.45 alin.2  lit.”c” si  

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile 

si completarile la zi, adopta prezenta 

 

       HOTARARE 
 

 Art.1.  Se modifica  Hotararea nr.43/28.11.2018 prvind impozitele si taxele locale 

precum si taxele speciale  valabile in anul 2019,  dupa cum urmeaza:  

 In anexa  “TABLOU” cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozabile 

si taxele locale, taxele speciale si amenzile valabile in anul 2019,  

  CAPITOLUL  VIII-  TAXE SPECIALE - art.484 punctul 6  se modifica , si va avea 

urmatorul cuprins:  

- taxa pentru  servicii de salubrizare  va fi: gospodarie cu o persoana  de 8 lei/ luna; 

gospodarie cu mai multe personae  15 lei / luna; persoanele juridice de 20 lei/luna;    

 



         Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se desemneaza primarul 

comunei si compartimentul taxe-impozite din cadrul Consiliului local al comunei Straoane, 

judetul Vrancea. 

         Art.3. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei  Prefectului Judetului Vrancea in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin 

grija primarului comunei Straoane. Aducerea la cunostinta pubica se face prin afisare la 

sediul Primariei comunei Straoane, jud.Vrancea. 

 

 

 Presedinte de sedinta,   Contrasemneaza,   

 Consilier local,             Secretar, 

              

         Lupu Gheorghe             Zamfira Macovei 
 

PROCEDURA OBLIGATORIE ULTERIOARA ADOPTARII 

HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI STRAOANE nr. 5/22.01.2019 

Nr. 

crt. 

          OPERATIUNI EFECTUATE DATA 

ZZ/LL/AN 

Semnatura persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 

1. Adoptarea hotararii  22.01.2019  

2. Comunicarea catre primarul comunei 22.01.2019  

3. Comunicarea catre prefectul judetului 22.01.2019  

4. Aducerea la cunostinta publica 22.01.2019  

5. Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual 22.01.2019  

6. Hotararea devine obligatorie si produce efecte 22.01.2019  

 
Straoane 

Nr.5 

22.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRAOANE 

Comisia de specialitate pentru activitati economico-financiare,  

amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului  

public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

programme, protectia mediului, turism si servicii. 

 

 

 

                                                           R A P O R T 
                                                                  din  22.01.2018  

 

privind  avizarea favorabila a proiectului de hotarare  pentru  

modificarea  hotararii nr.43/2018 privind stabilirea impozitelor sitaxelor locale 

valabil in anul 2019  

 
 

 Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local, analizand si dezbatand 

proiectul de hotarare, initiat de primarul comunei, constata ca proiectul intruneste toate 

conditiile prevazute de actele normative in vigoare, Legea nr.227/2015; Legea nr.207/2015; 

Legea nr.273/2006 , Hotararea Guvernului nr.1/13.01.2016  si Legea nr.2/2018  si a fost 

initiat in scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii administrative,  privind  

impozitelor si taxelor locale  in anul 2019, si  ca s-a tinut cont si de starea sociala,  puterea 

economica tot mai mica cetatenilor comunei, de scaderea numarului de locuitori de la an la 

an, precum si de necesitatile bugetare 

 Pentru aceste motive,  comisia de specialitate din cadrul Consiliului local da 

    AVIZ  favorabil 
 

   Proiectului de  hotarare  pentru modificarea hotararii nr.43/28.11.2018 privind   

stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile in anul 2019 ,  in forma initiata de primar. 

 

                        Presedintele comisiei,                     Secretarul comisiei, 

 

                       Lupu Gheorghe    Dobrin Cristinel 
 

      Membri: Stefanescu Vasilica 

       Barau Neculai 

Talimba Traian 
 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA 

COMUNEI STRAOANE 

213 din 15.01.2019  

 

 

            RAPORT 

 

  Subsemnata Stefanescu Florica, inspector taxe-impozite in Biroul buget-

finante din cadrul Primariei Straoane, jud. Vrancea, prin prezentul solicit, in scopul bunei 

desfasurari a activitatii de impozitare si incasare a impozitelor si taxelor locale in anul 2019, 

pentru serviciul de salubrizare si in mod special pentru taxa de colectare a gunoiului, 

initierea si supunerea spre dezbatere si aprobarea a proiectului de hotarare pentru  

modificarea HCl nr.43/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor valabile in anul 2019. 

Astfel in baza  prevederilor Legii nr.227/2015, a Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, Legea nr.273/2006 si Ordonanta de urgenta nr.80/2013, propun 

urmatoarea modificare: 

 

In anexa  “TABLOU” cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozabile si 

taxele locale, taxele speciale si amenzile valabile in anul 2019,  

  CAPITOLUL  VIII-  TAXE SPECIALE - art.484 punctul 6  se modifica , si va avea 

urmatorul cuprins:  

- taxa pentru  servicii de salubrizare  va fi: gospodarie cu o persoana  de 8 lei/ luna; 

gospodarie cu mai multe personae  15 lei / luna; persoanele juridice de 20 lei/luna;    

 

 

 

    Inspector taxe si impozite,  

  

    Stefanescu Florica 
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            EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Subsemnatul ZBIRCIOG VASILE, primarul comunei Straoane, jud. Vrancea,  in 

scopul bunei desfasurari a activitatii de impozitare si incasare a impozitelor si taxelor locale 

in anul 2019,   si in mod special, pentru acoperirea cheltuielilor ce se fac  in cadrul 

serviciului de salubrizare pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer, se 

impune supunerea spre dezbatere  si aprobarea a unui proiect de hotararea pentru 

modificarea HCL nr.43/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile in anul 

2019. 

Astfel in baza  prevederilor Legii nr.227/2015, a Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, Legea nr.273/2006 si Ordonanta de urgenta nr.80/2013, propun 

urmatoarea modificare: 

 

In anexa  “TABLOU” cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozabile si 

taxele locale, taxele speciale si amenzile valabile in anul 2019,  

  CAPITOLUL  VIII-  TAXE SPECIALE - art.484 punctul 6  se modifica , si va avea 

urmatorul cuprins:  

- taxa pentru  servicii de salubrizare  va fi: gospodarie cu o persoana  de 8 lei/ luna; 

gospodarie cu mai multe personae  15 lei / luna; persoanele juridice de 20 lei/luna;    

 

Prin propunerile de mai sus  precum si a cifrelor din tablul anexat, se poate observa 

ca se respecta limitele impozitelor si taxelor din  Codul fiscal si nu sunt diferente  mari fata 

de anul fiscal 2018 

 

 

    Primar,  

 

    Vasile Zbirciog 

 

 

 
 

 

 

 


