
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃă ordinară din data de 

_____ noiembrie 2015, 

  

Având în vedere Expunerea de motive cu privire la stabilirea şi aprobarea impozitelor şi 

taxelor locale pe anul 2016, întocmit şi iniŃiat de D- nul viceprimar, 

Având în vedere Raportul Compartimentului de specialitate, raportul de avizare a comisiei de 

specialitate şi avizul de legalitate a secretarei comunei; 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică, republicată, 

łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea 

nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul  art. 45 alin. (2) lit. „c”, şi art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulteiroare 

 

 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 

acestora, aplicabile în comuna Zăbala, începâd cu anul 2016, astfel cum sunt prezentate în anexa 

nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de 

transport sunt creanŃe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 

septembriei nclusiv.  

(2) Pentru neplata la termenele enunŃate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de 

întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 3. În cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipaŃie 

până la data de 31.03.2016 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 

mijloacele de transport, se acordă o bonificaŃie în cuantum de 10%, 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea taxelor speciale pe teritoriul comunei 

Zăbala, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul privind instituirea altor taxe locale pe raza unităŃii 

administrativ Zăbala, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă procedurile de acordare de facilităŃi fiscale de scutire sau reducere la 

plata impozitelor locale în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 7. Anexele 1, 2, 3, 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016. La data intrării 

în vigoare a prezentei , se abrogă orice prevedere contrară. 

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează viceprimarul 

comunei Zăbala, Comaprtimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu 

Mare, primarului municipiului Satu Mare, InstituŃiei prefectului judeŃului Satu Mare şi se aduce 

la cunoştinŃă publică. 

 

Zăbala, la 27 octombrie 2015 

        Viceprimar, 
        Demes Botond 


