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HOTĂRÂREA 
nr. 19  din  26 august 2016 

 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 45 din  27 aprilie 2016 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.08.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 262          

din 19.08.2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 

Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 

ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare si functionare a consiliilor locale, 

Vâzând exunerea de motive nr.  din 19.08.2016 întocmită de primarul comunei Rîciu la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al 
comunei, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere: 
Adresa DJEP Mureş nr.5360/11.07.2016 privind circulara DEPABD Bucureşti, 
nr.3751149/08.07.2016, referitoare la publicarea în MO al Românieinr.490/30.06.2016 a OUG 
nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
Prevederile HCL nr.44 din data de 27.04.2016 privind funcţionarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu; 
Prevederile art.454 lit.g din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
Prevederile LEGII nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizată*) privind taxele extrajudiciare de timbre; 
Prevederile art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea privind finanţele publice locale  
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul 2013; 
Prevederile OUG  nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 



În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3), lit.”c” şi art.97, alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE:  

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din  27 aprilie 2016 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016 conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Taxele din conţinutul anexei se vor plăti anticipat la casieria Primăriei comunei Rîciu. 
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Biroul financiar contabil şi resurse umane şi 
SPCLEP Rîciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 SPCLEP Rîciu; 

   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                                                                                    
       Vincovici Iulius-Aurelian                                                                     Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
              ………………………..                                                                     ……………………….                                                                                  
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