
ROMANIA
Judelul ........ARAD .......')

CONSILIUL LOCAL AL .....COMUNEI
CERMEI.

www .comuna-cermei.ro

HOTARAREA
nr. ...89........ din data de 09.11.2015....

privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale,
precum si a taxelor speciale, pe anul 2016...

AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) qi (2) si art. 139 alin. (2) din Constitulia

RomAniei, republicati;
b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptati

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.19911997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicati, cu modificdrile

ulterioare;
d) art. 20 gi 28 din Legea-cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
e) art. 27, art.36 alin. (1), alin. (2) lit. b) qi alin. (4) lit. c), art.45 din Legea administraliei

publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;
0 art 5alin.(1)lit.a)9i alin. (2),art.16alin.(2),art.20alin.(1)lit.b),art.27,art.30gi art.

761 alin. (2) qi (3) din Legea nr. 273t2006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
g) art 1, art.2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului lX din Legea nr.22712015

privind Codul fiscal, cu completdrile ulterioare;
h) Legii nr. 11711999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificirile si completirile

ulterioare;
i) Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr. 8012013 privind taxele judiciare de timbru, cu

modificirile si com pletirile ulterioare;
j) arl.. 344 din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedurd fiscald;
k) Ordonanlei Guvernului nr. 2812008 privind registrul agricol, aprobati cu modificiri si

completiri prin Legea nr. 98/2009, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
l) art. 19 gi art. 20 din Ordonanla Guvernului nr. 7112002 privind organizarea 9i

funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,
aprobati cu modificiri si completdri prin Legea nr. 3/2003, cu modificdrile ulterioare;

m)art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi
proteclia persoanelor, republicatd, cu completirile ulterioare;

n) art. 25lit. d) din Legea nr. 48112004 privind protectia civild, republicati, cu modificirile
si completdrile ulterioare;

o) art. 1 alin. (4) lit. l), a'rt. I alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) si art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea
serviciilor comunitare de utilitili publice nr. 51/2006, republicatd, cu modificdrile si completirile
ulterioare;

p) art.5 alin. (2) lit. k), art.26 alin. (1) lit. b) 9i c), alin. (3), alin. (5) si alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localitSlilor nr. 10112006, republicati;

q) art. 10 lit. g) gi art. 34 alin. (2) qi (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
23012006; '. 'i., 

..
r) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu api gi de,capalizare.nr.24112006,

republicatS; ,.1:.' 
' 
':'r :."'.

s) art. 5 din Legea cadastrului 9i publicititii imobiliare nr. -V1199fi;:;re$,ub1icAte, cu
modificirile si comptetdrile ulterioare; -"ri l;o: " ,''' . i

c\ art A lif h\ r,lin f)rr]nnanfr flrnrarnrrlrri nr OO/rnnn nrirrind nxmannidii*;o'{'^";.fi;lalrrr ci

l+-Mct



t) art. 2 gi 3 din Ordonanla Guvernului nr. 1312001 privind infiinfarea, organizarea qi
funclionarea serviciilor comunitare pentru cadastru gi agriculturd, aprobatd cu modificiri si
completiri prin Legea nr.3912002;

l) art.. 14 din Ordonanla Guvernului nr. 2112002 privind gospodirirea localitdtilor urbane 9i
rurale, aprobatd cu modificdri gi completiri prin Legea nr. 51512Q02;

u) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltdrii rurale, ministrului dezvoltirii
regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si presedintelui lnstitutul National de
Statistici nr. 7 341 480 I 1 003 I 37 27 I 201 5;

v) Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate gi condiliile in care se pot
institui taxe speciale, modul de organizare si de funclionare a serviciilor publice de interes local,
pentru care se propun taxele speciale respective,

w)HotirArii Consiliului Local nr. ...89....12015... privind stabilirea zonelor la nivelul
...comunei Cermei , ca fiind zona A pentru intreaga comuna

tinAnd seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 35112001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului nalional - Secliunea a lV-a Re{eaua de localitdli, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.211968 privind organizarea administrativd a
teritoriului RomAniei, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, referitoare la componen{a unitilllor
administrativteritoriale, ierarhizarea localitSlilor la nivelul ....2*3) este
urmitoarea:

a) rangul ....: lV pentru localitatea Cermei. ........;
b) rangul ....:V pentru localitatea Somosches siAvram- lancu
luAnd act de:
a) Proiectul de hotarare- al primarului comunei Cermei in calitatea sa de iniliator,
b) raportul d-nei Morar Mariana de la compartimentul impozite- taxe
c) raportul Comisiei de specialitate.. a Consiliului Local
ludnd in considerare unul dintre scopurile asiguririi autonomiei locale care are la bazd

dreptul sd instituie gi sd perceapd impozite gi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse flnanciare
pentru finanlarea activiti{ilor stabilite in competenla acestor autorititi,

RealizAnd publicarea anunfului privind elaborarea proiectului Hotdrdrii Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 20..., in
contextul prevederilor art.7 din Lege nr. 5212003 privind transparenfa decizionald in administratia
publicd, cu completdrile ulterioare, in Registrul special pentru evidenla anun"turilor referitoare la
elaborarea unor proiecte de acte normative gi la gedin,tele publice ale Consiliului Local, gi care a
fdcut obiectul:7)a) publicdrii pe pagina de internet la adresa. www...comuna-cermei.rob)

afisirii la Primdrie, in spaliul accesibil publicului,
in temeiul prevederilor art.45 alin. (1) gi alin. (2) lit. c) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicati, cu modificErile si completirile
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cermei.adopti prezenta
HOTARARE.

Art. {. - (1) lmpozitele gi taxele locale, precum gi taxele speciale, pe anul 2016, se
stabilesc potrivit Anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

4rt.2. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se asiguri de citre primarul comunei
Cermei prin consilier Morar Mariana din aparatul de specialitate al siu.

Art. 3. - (1) Prezenta hotdrAre se comunici, primarului si prefectului jude{ului Arad si se
aduce la cunogtinfi publicd prin afigarea la Primdrie, in spaliul accesibil publicului, precum gi pe
pagina de internet www. comuna-cermei. ro

(2) Prezenta hotdrire se publicd si la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. (2) qi (3) art. 761 din Legea nr. 27312006 privind finanteleTublice locale, cu
modificirile si completirile ulterioare.

Contrasemneazd:

SECRETARUL co m u n e i Ce rm e i

zf Demetrescu Adrianal:*<_@/>-->__>_-)

PRE$EDINTELE DE SEDINTA,

(prenumele si numele)


