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Nr. 7106 din 03.08.2017                   

HOTĂRÂRE 

      Nr. ___ din data de 07.08.2017 

 
privind aprobarea instituirii unei taxe speciale pentru recuperarea sumelor restante 
reprezentând contribuţiile cetăţenilor pentru introducerea apei în comuna Ibăneşti 

 
 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 
07.08.2017. 
Luând act de: 
- raportul Compartimentului financiar contabil impozite și taxe;  
- expunerea de motive nr. 7105 din data de 03.08.2017, prezentată de către consilierul local Matei Florin 

în calitate de initiator; 
- Raportul actualizat la data de 05.07.2017 privind  situaţia contribuţiilor cetăţenilor pentru introducerea 

apei în comuna Ibăneşti, prezentat de comisia de specialitate organizată în baza H.C.L. 49 din 
31.10.2016; 

- Procesul verbal de constituire a Comitetului de introducere a apei din anul 2005; 
- avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 161 alin. (1) lit. c din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- prevederile art. 16 alin (2), art. 27 și art. 30 alin (1) - (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (6), lit.”a’’, pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 49 din 31.10.2016 privind inființarea unei comisii speciale de analiză și verificare a situației 
contribuțiilor cetățenilor pentru introducerea apei în comuna Ibănești; 

- adresa Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Ibănești prin care se comunică 
faptul că persoanele care nu și-au achitat sumele restante, au fost înștiințate cu privire la restanțele 
prevăzute în Raportul comisiei constituite prin HCL nr.49/2016, care a fost prezentat în ședința de 
consiliu local din data de 24 martie 2017. 

Luând în considerare: 
- prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4, art.6 și art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
-  prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;  
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.d); art.36 alin.(4), lit,c); art. 36 alin. (1) alin. (2), lit.”a, b, c, d’’; 
art. 45 alin.(1) și alin.(2), lit. ”c”  si  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. –  Se aprobă instituirea unei taxe speciale de recuperare a sumelor reprezentând 
contribuţii restante la data de 01.08.2017 la plata taxei, pentru introducerea apei în comuna Ibăneşti iar 
sumele încasate sub formă de taxă constituie venituri pentru bugetul local. 
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 Art.2. – Valoarea de referință stabilită pentru calcularea sumelor restante este de 1.000 lei, 
conform Procesului verbal de constituire a Comitetului de introducere a apei din comună din anul  2005. 
 

Art.3. – Valoarea taxei va fi calculată prin diferența dintre valoarea de referință prevăzută la Art. 
2 și suma achitată de consumatorii menționați în anexa Raportului actualizat, prezentat de comisia de 
specialitate organizată în baza H.C.L. 49 din 31.10.2016;  

 
Art.4. – În termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Serviciul public de alimentare cu 

apă și canalizare va înștiința în scris persoanele în cauză cu privire la sumele datorate iar consumatorii 
care nu vor achita în termen de 30 de zile, de la data înștiințării, sumele restante calculate conform art. 3, 
vor fi debranșați de la rețeaua de alimentare cu apă. 

 
Art.5. – Rebranșarea consumatorului se va face doar după ce acesta va achita suma restantă 

stabilită prin prezenta hotărâre fără a avea posibilitatea să se branșeze prin plata taxei prevăzută de 
H.C.L. 24/28.07.2016.    
 
  Art.6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul financiar-
contabil impozite și taxe din cadrul primăriei și Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din 
comuna Ibănești. 
 Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului -judeţului 
Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe, Serviciului 
public de alimentare cu apă și canalizare şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa:  www.ibanesti.ro 

                                  Iniţiator,            Avizat de legalitate 
  Consilier local,         Secretar, 
                              Matei Florin                               Todoran Codruţa-Alexandrina            

                                                                        
                                                                               


