
 
           NR.2107/13.11.2017 
 

                                                 R  O  M  A  N  I  A 
              CONSILIUL LOCAL  MARACINENI                 

 Comuna Maracineni ,sat Maracineni,nr.274A, Judetul Arges 
E-mail :primarie @maracineni.cjarges.ro 

CUI 4122582 Tel/Fax :0248278893 
PROIECT HOTARARE 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 
precum si a taxelor speciale, pe anul 2019 

 
            Avand in vedere : 
-raportul compartimentului  de specialitate nr.2105/13.11.2017 ; 
-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ; 
           Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din 
Constitutia României, republicată; 

b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

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

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare;  

f) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, 
art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

h) Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si 
completările ulterioare; 

i) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările si completările ulterioare; 

j) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
k) Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 

modificări si completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările si completările 
ulterioare; 

l) art. 19 si art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările 
ulterioare; 

m) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 



n) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

o) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) si art. 44 alin. (2) lit. d) 
din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

p) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) si c), alin. (3), alin. (5) si alin. (8) din 
Legea serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, republicată;  

q) art. 10 lit. g) si art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea serviciului de iluminat public 
nr. 230/2006; 

r) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 
241/2006, republicată; 

s) art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

ş) art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

t) art. 2 si 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 39/2002;  

ţ) art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002; 

u) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi 
preşedintelui Institutul Naţional de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

v) Hotararii Consiliului Local nr. 84/11.12.2014 privind stabilirea taxei speciale 
de salubrizare pentru anul 2015 si Hotararii nr.88/17.12.2014 privind scutirea de la plata 
taxei speciale de salubrizare pentru anul 2015,pentru persoanele cu varsta peste 70 de ani. 

w) Hotărârii Consiliului Local nr. 25/27.06.2007 privind aprobarea Procedurii 
de înregistrare si de radiere a vehiculelor la nivelul primarului Comunei Maracineni; 

x) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2002 
si Hotararea consiliului local nr.62/2018, privind prelungirea termenului de valabilitate al 
PUG pana la intrarea in vigoare al noului PUG,; 

y) Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2015 privind stabilirea zonelor la nivelul 
Comunei Maracineni; 
           Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea 
localităţilor la nivelul UAT Mărăcineni este următoarea: 

a) rangul 4-satul Maracineni; 
b) rangul 5-satul Argeselu; 
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la 

bază dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de 
resurse financiare pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi, 



            Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxelor 
speciale, pe anul 2019,in contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la 
nr.2105/2018 în Registrul special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea 
unor proiecte de acte normative şi la şedinţele publice ale Consiliului Local, şi care a 
făcut obiectul:7) 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.comunamaracineni.ro 
b) afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului,  
Avand in vedere prevederile Legii nr. nr. 227 din 07.09.2015 privind Codul fiscal, 

modificata; 
           In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi celor ale art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

HOTARASTE 
 

 
Art. 1. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2019, 

se stabilesc potrivit prezentului proiect. 
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi 

taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Maracineni, sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul proiect.  
             Art. 2. –(1) Prezentul proiect se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Maracineni, în termenul prevăzut de lege şi se aduce la cunoştintă publică prin afişarea la 
Primărie, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet 
www.comunamaracineni.ro  
 
 
 

 
PRIMAR, 

DASCALU NICOLAE-LIVIU 
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