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HOTĂRÂREA NR.5 

                                                         de 29.01. 2018 

       
 

la proiectul de hotărâre de modificare a H.C.L. nr.99/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2018, precum şi a unor tarife cu 

modificările ulterioare 

 

 

Consiliul local al comunei Ibăneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29  

ianuarie 2018;  

Luand act de: 

-adresa nr.11.234/11.12.2017 și adresa nr.551/22.01.2018 primite de la Consiliul Județean 

Mureș, cu privire la prețul atestatelor de producător și al carnetelor de comercializare a produselor 

agricole. 

 -expunerea de motive nr. 546 din 22.01.2018 prezentat de către de către Primarul comunei 

Ibăneşti; 

Avand in vedere: 

- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia    României, 

republicată; 

- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.nr.99/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2018, precum şi a unor tarife; 

Luand in considerare:  

  - prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2) litera “b”, aliniatul l 4 litera “c” şi în temeiul art.45 din Legea nr. 

215/2001 republicată privind administraţia publică locală; 

 
 
 
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

 
CONSILIUL LOCAL 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.-  HCL  nr.99/28.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna 

Ibăneşti începând cu anul 2018, precum şi a unor tarife, cu modificarile ulterioare, se modifică astfel: 

 

a) La art.12 alin. (2) va avea următărul conținut  

,,(2)  Taxele pentru eliberarea  atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului 

de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale. 

Consiliul local Ibănești, stabilește următoarele taxe: 

-Atestatul de producător : 20 lei cu TVA/atestat 

- Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol:20 lei cu TVA/carnet.,, 

 

b) Art.18 va avea următorul conținut:,, taxa se încasează.taxa pentru SMURD și pentru Serviciul 

PSI astfel: 

i) Pentru o familie cu domiciliul în comuna Ibănești sau persoana juridică cu sediul  în 

comuna Ibănești, 50 lei /an. 

ii) Pentru persoane singure și străinași care locuiesc sau dețin construcții în comuna 

Ibănești, 20 lei /an. 

iii) Nu se plătește taxa specială pentru a doua sau pentru mai multe locuințe; 

iv) Taxa specială instituită astfel  se folosește  pentru finanțarea cheltuielilor legate de 

finanțarea serviciul SMURD  Ibănești  și Serviciul PSI din Gurghiu.,, 

 

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului, Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Mureş pentru verificarea legalităţii, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe, 

Compartimentului de relatii cu publicul si registrul agricol şi se aduce la cunoştiinţa publică prin 

publicare pe pagina de internet  la adresa: www.ibanesti.ro                                               

 

    Președinte de ședință 
                            Gliga Olimpiu 

                                                     Contrasemnează, 

                                                   p.Secretar 

                                                                                                                                  Man Ancuța Nicoleta 
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