
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

 

H O T A R A R E 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 

 

 Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 

- raportul   primarului comunei Fratautii Noi , Streanga Gheorghe nr. 8946 din 01.11.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.8947 din 01.11.2017; 

- raportul comisiei de specialitate nr. ______ din 19.12.2017; 

- prevederile Hotararilor Consiliului Local 22/2004, 5/2005, HCL 34/2007, HCL 26/2007, HCL 

55/27.11.2017; 

prevederile art. 4  și art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199 / 1997; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. 

(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale  titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-  prevederile titlului IX din H.G. nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de 

salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

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

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

- art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 39/2002;  

- art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 

Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 

administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică 

nr. 734/480/1003/3727/2015; 



- Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 44/19.10.2012; 

- ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 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 localităților la nivelul comunei Frătăuții Noi este următoarea: 

  - Rangul IV – satul Frătăuții Noi- reședință de comună; 

  - Rangul V – satul: Costișa; 

 

- prevederile HG 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 

urgenţă voluntare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 303/2007, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii 

de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; 

- art.12 din Legea Nr. 36 din 12 mai 1995, privind legea notarilor publici şi a activităţii notariale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. „c” si ale art. 45 alin. (2), lit. „c” si (6) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T  E: 

 

Art.1 Se stabilesc  nivelurile pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe 

asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2018 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 (1) Impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2018 se 

plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie 2018 inclusiv. 

  (2) Impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora in suma de până la 50 lei inclusiv, 

se plătesc integral până la primul termen de plată. 

Art.3 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si a taxei auto datorate pe intregul an 

de catre contribuabili, pana la 31 martie 2018, se acordă o bonificaţie de 10% .  

Art.4 Personalul voluntar din Serviciul  Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Fratautii Noi 

beneficiaza de o reducere a impozitului local datorat pentru cladiri si teren de 50%. 

Art.5 Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.6 Primarul comunei şi compartimentul financiar-contabil al  primăriei  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Moisuc Mihai 

 

Contrasemnează: 

Secretar al comunei, 

Moisuc Oltea-Rodica  

 

Frătăuţii Noi, 19.12.2017 

Nr.61 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 


