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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 4  din 31 ianuarie 2017 
 

privind  modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 33/29.11.2016, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rîciu, în anul 
2017. 

 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 31.01.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 7               din 
18 ianuarie 2017, conform prevederilor art.39, alin. (2), 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, 
Analizând: 
a) Adresa nr.16.997/SVI  din data de 05.01.2017 a Instituţiei Prefectului, urmare a exercitării controlului de 
legalitate instituit asupra Hotărârii nr.33, adoptată la data de 29.11.2016, prin care au fost constatate unele 
aspecte de nelegalitate; 
b) Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.      246 din 
20.01.2017; 
c) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  înregistrat sub nr. 
247 din 20.01.2017; 
În conformitate cu: 
-prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 
şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-prevederile Titlului IX, art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
-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; 
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –secţiunea a 
IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si completările ulterioare; 
-prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
-prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
-prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, modificată şi completată prin OG nr.31/2013; 
-prevederile Ordinului nr.2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor 
nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 
mediu; 
-prevederile Legii nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 



-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, republicată; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin (4) lit. c) şi art. art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor 
ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 33/29.11.2016, privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rîciu, în anul 2017, prin eliminarea taxelor 
extrajudiciare de timbru menţionate în Titlul II la Cap.I, punctele 1,3,4,9,10,11 şi 12. 
(2) Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 33/29.11.2016, privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rîciu, în anul 2017, prin majorarea contravalorii 
taxei speciale pentru servicii de salubrizare de la 2,5 lei/persoană/lună la 5 lei/persoană/lună menţionate în 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE. 
Art.2. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii rămân neschimbate şi se vor aplica în consecinţă. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

 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                                                                                    
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