ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA nr. 56 /2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 86 din 19.12.2018
privind stabilirea impozitelor și taxele locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în sedința ordinară din data de
.2019 ;
Având în vedere :
Adresa Instituției Prefectului Judetului Harghita nr. 7888/07.05.2019, înregistrată la
Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 1938/15.05.2019 privind verificarea legalității actelor
administrative adoptate de autoritatea administrației publice locale a comunei Gălăuțaș;
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 4/97/17.05.2019;
Raportul compartimentului de specialitate nr. 4/98/17.05.2019;
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 86/19.12.2018 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
-Art. 59-62 din Cap. VI Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative,
coroborat cu cap IX- Norme cu privire la actele normative adoptate de autoritățile administrației
publice locale, ale Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor, nr.6/38/24.05.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 6/37/24.05.2019,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi
comerţ nr. 6 /36/24.05.2019;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.
86/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a a taxelor speciale pe anul
2019, anexa 1, după cum urmează:
 Se aprobă nivelurile pentru anul 2019 a contravențiilor prevăzute la art. 493 alin.(4^1) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
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CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE
LIMITELE
STABILITE DE
STABILITE PRIN
CONSILIUL
CODUL FISCAL
Art. 493 alin.4^1
LOCAL
PENTRU ANUL
PENTRU ANUL
2019
2019
- lei - lei (4^1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de
natura celor prevăzute la art. 494 alin.(12) în termen de
cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării
500-2500
500-2500
constituie contravenție și se sancționează cu amendă
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și
(4) se majorează cu 300%.   
 4^1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor
de natura celor prevăzute la art. 494 alin.(12) în termen
de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii
solicitării constituie contravenție și se sancționează cu
amendă

2.000-10.000

2.000-10.000

 Se corectează nivelul limitei minime a impozitului stabilit prin Codul fiscal în cazul ”taxei
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație
publică, pentru o suprafață mai mare de 500 m2”, prevăzută la art. 475 alin.(3) lit b) , după cum
urmează:

Art. 475 alin. (3) lit. b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizației privind desfășurarea activitățiilor cu COD CAEN 561
Restaurante, 563-baruri și alte activități de servire a băuturilor,
932-alte activități recreative și distractive, pentru o suprafață mai
mare de 500 m2:
1.
2.

eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității
vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității

NIVELURILE
STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
0 - 8.000

 se completează nivelul taxelor judiciare de timbru pe anul 2019 la Titlul III. OUG nr.80/2013
privind taxele juridicare de timbru, din anexa la hotărâre, în conformitate cu art. 4, art. 5 alin.1
lit a), c), d), e) și f) , alin. (2), art. 9 lit. g), art. 10 alin.3), art 23 alin.(2) și art 24 alin.(3) din
O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru , după cum urmează:
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III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ/AJUSTEAZĂ

ART. 4- (1) În cazul acţiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o valoare care se stabileşte
la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită.
- (2) Taxa judiciară de timbru pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de
proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului asupra căruia poartă
dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituţi taxa judiciară de timbru se calculează prin
raportare la 20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii.
ART. 5-(1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
a)stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora;
c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună - 3%
din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită;
d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;
e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive - 3% din valoarea părţii de rezervă supusă reîntregirii
prin reducţiunea liberalităţilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea
masei partajabile.
-(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiaşi
acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile.
ART. 9 Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară
de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată.
ART. 10 -(3) În cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile art. 712 alin. (2) din
Codul de procedură civilă, şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se
stabileşte potrivit art. 3 alin. (1).
ART. 23- (2) Apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. (1).
ART. 24- (3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art.2. Se aprobă rectificarea temeiului juridic al Hotărârii Consiliului Local al comunei
Gălăuțaș nr. 89/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor
speciale pe anul 2019, respectiv pct.37) , din :
 Pct.13) art. 40 și art. 40^1 din Legea nr. 43/1997-privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în :
 art. 40 și art. 40^1 din O.G. nr. 43/1997-privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, judetul Harghita,
compartimentului impozite si taxe, urbanism si adusă la cunostință publică prin afișare.
Art.4. Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Gălăuțaș, județul Harghita, prin aparatul de specialitate.
Gălăuțaș, la 31 mai 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Barabas Lajos

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

