
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 68 
din 8  decembrie 2014 

 
privind  stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxele locale în comuna Rîciu, pe 

anul 2015 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  8 
decembrie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 657 din  3 decembrie 2014, emisă, de 
către primarul comunei Rîciu 

Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a Autonomiei Locale, 
adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

Având în vedere : 
             -Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu  înregistrată la nr. 4734/02.12.2014 ; 

-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 286 şi art. 287 din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Titlul IX, punctele 222 şi 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

-Hotărârea Guvernului nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul fiscal 2013; 

 -Art. 125 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, 

 -Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
            -Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002; 

 -Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
           -Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 
de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de: 
Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
Prevederile OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre; 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”şi art.45 alin.(3) art.115 din Legea nr.215/2001  

administraţiei  publice  cu modificările şi completările ulterioare; 



 

HOTĂRĂŞTE: 
 
               Art. 1. Se stabilesc  nivelurilor impozitelor şi taxele locale în comuna Rîciu, pe anul 2015, 
conform anexelor nr. 1-13, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Majorarea anuală prevăzută la art.287 din  Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează: 

a) În cazul Impozitului/taxa pe clădiri, la 10 %; 
b) În cazul Impozitului/taxa pe teren, la 10 %; 
c) În cazul Impozitului/taxa pe mijloacele de transport, la 15 %; 
Art.3. Se stabileste bonificatia prevazuta de Codul fiscal, pentru plata cu anticipaţie a 

impozitului/taxei, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a 
anului respectiv, in cota de 10% pentru urmatoarele categorii de impozite si/sau taxe: 

a)Impozitul/taxa pe clădiri; 
b)Impozitul/taxa pe pe teren; 
c)Impozitul/taxa pe mijloacele de transport; 
Art. 4. Se abroga Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 52/2013 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014. 
Art.5. Prezenta hotărâre are un caracter normativ. 

       Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  incredinţează 
secretarul comunei şi    biroul   financiar   contabil şi resurse umane; 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 

      Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 
publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 

             Ruţa Mircea                                                                                   Secretar: Dunca Ioan 
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