
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 40/2019 

privind modificarea H.C.L. nr. 70/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale pe anul 2019 

 

 

Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară din data de 28.05.2019, 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 43/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 

70/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 

2019, luând act de Expunerea de Motive nr. 43/2019 a primarului comunei, dl. Márton László 

– Szilárd; 

Văzând raportul de specialitate nr. 43/2019 înaintat de referentul de specialitate cu 

atribuții de secretar al comunei, respectiv văzând Raportul de avizare al comisiei pentru 

activitatea economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și 

privat al comunei; 

Luând act de adresa nr. 7203 / SL din data de 18.04.2019 emisă de Instituția 

Prefectului Județului Harghita; 

Luând în considerare prevederile: 

 Art. 58 alin. (1), art. 59, art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 H.C.L. nr. 70/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale pe anul 2019 

 Art. 3 lit. b), art. 470 alin. (5) și (6), art. 489 alin. (2), Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, 

  

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, cu un număr de 11 voturi, 

 

 

H O T Ă R E Ş T E: 

 

ART 1. Se aprobă modificarea preambului H.C.L. nr. 70/2018  privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019, în sensul înlocuirii mențiunii 

„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” cu cea de „publicarea anunțului privind 

elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019, în contextul prevederilor art. 7 din Lege 



nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările 

ulterioare”. 

 

ART 2. Se aprobă modificarea Capitolelor III și IV ale anexei nr. 1 al H.C.L. nr. 70/2018, în 

sensul includerii în antetul tabelelor mențiunii „majorare cu 3,33%”. 

 

ART 3. Se aprobă modificarea rândului 17, coloana a 2-a a Capitolului V din anexa nr. 1 al 

H.C.L. nr. 70/2018, în sensul modificării mențiunii „4.000 – 8.000”, cu cea de „0 – 8.000”. 

 

ART. 4 Se aprobă modificarea capitolului X al anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 70/2018, în sensul 

includerii la coloana nr. 3 al art. 489 alin. (2) și a următoarei: „50% pentru taxa de îndeplinire 

a procedurii de divorț pe cale administrativă”. 

 

ART. 5 La art. 1 al H.C.L. nr. 70/2018, după alin. (2), se introduce un nou alineat, care 

stipulează următoarele: „(3) Se dispune majorarea taxei speciale pentru îndeplinirea 

procedurii de divorț pe cale administrativă cu 50%, astfel, taxa fiind de 750 lei”. 

 

ART. 6. Anexa nr. 1, astfel cum a fost modificată, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 

exercitării controlului legalității. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


