ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA nr. 28 / 2018
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș
nr. 91/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxele locale, precum si a taxelor speciale,
pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în sedința ordinară din data de
30 martie 2018 ;
Având în vedere :
Adresa Instituției Prefectului Judetului Harghita nr. 1742/02.02.2018, înregistrată la
Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 635/19.02.2018 privind verificarea legalității actelor
administrative adoptate de autoritatea administrației publice locale a comunei Gălăuțaș;
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/46/2018;
Raportul compartimentului de specialitate nr. 7/47/2018;
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 91/29.11.2017 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2018;
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. 9/25/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie,
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 9/24/2018 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. 9
23/2018 ;
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.
91/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a a taxelor speciale pe anul
2018, respectiv:
 nivelurile stabilite la capitolul V- Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații, conform art. 474 alin.1, lit.b). și c) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A
AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII
NIVELURILE
NIVELURILE STABILITE
Art. 474 alin. (1)
STABILITE DE
Taxa pentru eliberarea certificatului
PRIN CODUL FISCAL
CONSILIUL LOCAL
de urbanism, în mediul urban
PENTRU ANUL 2018
PENTRU ANUL 2018
Suprafața pentru care se obține
- lei - lei certificatul de urbanism
b) între 151 și 250 m² inclusiv
6-7
4,00
c) între 251 și 500 m² inclusiv
7-9
5,00
 se stabilește nivelul impozitului pe mijloacele de transport pe apă pentru anul 2018-Nave de
sport și agrement, prevăzut de art. 470 alin.8 pct. 4, la 500 lei.
 Se aprobă nivelurile pentru anul 2018 a contravențiilor prevăzute la art. 493 alin. (3), alin.(4) și
(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR
FIZICE
NIVELURILE
LIMITELE
STABILITE DE
STABILITE PRIN
CONSILIUL
CODUL FISCAL
Art. 493
LOCAL
PENTRU ANUL
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) 
PENTRU ANUL
2018
2018
- lei - lei  lit. a) se sancționează cu amendă

70 – 279

70-279

 lit. b) se sancționează cu amendă

279 – 696

279-696

325 – 1.578

325-1.578

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după
caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole 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%.   
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancționează cu amendă

280 – 1.116

280-1.116

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se
sancționează cu amendă

1.116 – 2.784

1.116-2.784
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 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după
caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu
amendă

1.300 – 6.312

1300-6.312

 Se revocă nivelurile taxelor stabilite pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și
utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității
unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător
* (conform art 486 alin.2 din Codul fiscal), respectiv nivelurile stabilite pentru Taxa anuală pentru
remorcile/ semiremorcile înregistrate/ neînmatriculate, din Anexa nr. B- Capitolul IX- Alte taxe
locale.
Art.2. Se aprobă rectificarea temeiului juridic al Hotărârii Consiliului Local al
comunei Gălăuțaș nr. 91/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a
taxelor speciale pe anul 2018, respectiv pct.11) , din :
Pct.11) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare
în :

prevederile art. 19 și art. 20 alin.2 lit d) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes
local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
Art.3. Se aprobă modificarea temeiului juridic al Hotărârii Consiliului Local al comunei
Gălăuțaș nr. 91/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor
speciale pe anul 2018, respectiv pct.19) , din :
pct.19) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în:
pct 19) art. 6 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art.4. Se aprobă completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș
nr. 91/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul
2018, cu:
 pct. 32) art. 9 alin.(1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public;
 pct.33) art. 14 alin.1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
cu modificările și compeltările ulterioare;
 pct.34) art. 62 și art. 67 alin.20 din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, cu modificările și
completările ulterioare;
 pct.35) art. 617, art. 619 și art. 620 din Legea nr. 287/2009-Codul Civil, cu modificările
și completările ulterioare;
 pct.36) art. 40 și art. 40^1 din Legea nr. 43/1997-privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art.5. Se aprobă eliminarea art. 41 alin.1 și 3 din OUG nr. 195/2002 la pct. 5 din tabelul
Capitolul VIII-”Taxe speciale” și art. 21 alin. 2 din Legea nr. 43/1997 la pct. 6 din tabelul Capitolul
VIII-”Taxe speciale”.
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Art. 6. Se modifică temeiul juridic al Hotărârii Consiliului Local nr. 91/29.11.2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2018, din:
” realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, în
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 8/13/2017 în Registrul special pentru evidența
anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale
Consiliului Local”
în:
”realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, în
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 8/13/17.10.2017 în Registrul special pentru
evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice
ale Consiliului Local”;
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, judetul Harghita,
compartimentului impozite si taxe, urbanism si adusă la cunostință publică prin afișare.
Art.8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Gălăuțaș, județul Harghita, prin aparatul de specialitate.
Gălăuțaș, la 30 martie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș,
Morar Monica-Camelia

