
         ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

COMUNA NUŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020 

 

 Consiliul local al comunei Nușeni, judeţul Bistriţa–Năsăud,întrunit 

în şedinţă extraordinară din data de 09.07.2020, în prezenta a  11 

consilieri locali, 

 

          Având în vedere: 

 

- procesul – verbal nr.A.7/1578  din 28.04.2020 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/1556 din 28.04.2020, privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind  

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2020, la sediul Primăriei comunei Nușeni  din 

localitatea Nușeni, nr.37, comuna Nușeni, judeţul Bistriţa – Năsăud; 

-  procesul – verbal nr.A.7/3448 din 08.07.2020 de dezafişare a proiectului 

de hotărâre nr.A.7/1156 din 28.04.2020 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.3 din 

30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/1557 din 28.04.2020; 

- raportul nr.A.7/3416 din 07.07.2020 ,al biroului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit 

de către domnul Bidian Andrei, având funcţia de  inspector asistent, cu 

privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 

2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni 

pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu 

nr.A.7/3463 din 08.07.2020; 

 

 

 

 

 



- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/3477 din 08.07.2020; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni 

pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană 

și relații externe, înregistrat cu nr.A.7/3469 din 08.07.2020; 

 

    În conformitate cu:  

 

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 
- prevederile Legii 119/1996, republicată, cu privire la actele de 

stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice,cu 
modificările și completările ulerioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului 99/2000, republicată, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și 
completările ulerioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă; 

- prevederile Legea 51/2006, republicată,  privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legea nr.7/1996, republicată,Legea cadastrului și 
publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.59, art.61, art.62, art.64, art.65 din legea nr.24/2000, 
republicată, rivind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată,privind 
transparența decizională în administrația publică; 

- prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile 
de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 
         

 

 

            

 



 

        

            În temeiul art. 129 alin (1), (2)  lit. b), alin (4) lit c), art.139 alin.(3) 

lit.c, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 
          
 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

 

           Art.I. După pct.18 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind stabilirea taxelor speciale, datorate 

de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020, se introduce 

un nou punct 19 și va avea următorul cuprins:  

 

         ,, ...19. Taxa speciala pentru eliberarea notei de radiere a constructiei – 35 

lei”. 

 

         Art.II Punctul 8 –taxă oficiere căsătorie-35 lei din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind stabilirea taxelor 

speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 

2020 se abrogă. 

         Art.III. Celelalte prevederi Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni 
nr.3 din 30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 
fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020 rămân nemodificare. 

         Art.IV. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei 

Nușeni, domnul Ioan Mureșan şi biroul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni. 
          Art.V Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un 

număr de 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

        Art.VI Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Primăriei comunei Nușeni, prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului 

Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu. 

 

 

        Art.VII  Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, având funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 



- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

          PĂTRAȘ SIMONA - MELANIA                                                                                              

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

                                                                     ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                                

 

 

 

            

Nr.32 

din 09.07.2020. 
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ROMÂNIA                                                             

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.3 din 

30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi 

juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020 

 

 

 Consiliul local al comunei Nușeni, judeţul Bistriţa–Năsăud,întrunit în 

şedinţă ordinară din data de 25.05.2020, în prezenta a  11 consilieri locali, 

 

          Având în vedere: 

 

- procesul – verbal nr.A.7/1398 din 03.04.2020 de afişare a proiectului 

de hotărâre nr.A.7/1166 din 18.03.2020, privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind  

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2020, la sediul Primăriei comunei Nușeni  

din localitatea Nușeni, nr.37, comuna Nușeni, judeţul Bistriţa – 

Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/1861 din 22.05.2020 de dezafişare a 

proiectului de hotărâre nr.A.7/1166 din 18.03.2020 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.3 din 

30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/1742 din 11.05.2020; 

- raportul nr.A.7/1743 din 11.05.2020,al biroului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

întocmit de către domnul Bidian Andrei, având funcţia de  inspector 

asistent, cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind  stabilirea taxelor 

speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 

NUȘENI, în anul 2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni  

- pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția  

 

 

 

 

 

 



 

- mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu 

nr.A.7/1871 din 22.05.2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/1872 din 22.05.2020; 

- avizul favorabil  al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni 

pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe, înregistrat cu nr.A.7/1873 din 22.05.2020; 

 

    În conformitate cu:  

 

- adresa Instituția Prefectului –Județul Bistrița-Năsăud  nr.II/D 1871 din 
29.01.2020,având ca obiect-plângere prealabilă împotriva HCL 
nr.47/29.11.2019 adoptată de Consiliul Local Nușeni; 

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 
- prevederile Legii 119/1996, republicată, cu privire la actele de stare 

civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice,cu 
modificările și completările ulerioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului 99/2000, republicată, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și 
completările ulerioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

- prevederile Legea 51/2006, republicată,  privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legea nr.7/1996, republicată,Legea cadastrului și 
publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.59, art.61, art.62 din legea nr.24/2000, republicată, 
rivind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată,privind 
transparența decizională în administrația publică; 

 
 
 
 
 



- prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 
           În temeiul art. 129 alin (1), (2)  lit. b), alin (4) lit c), art.139 alin.(3) lit.c, 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

           Art.I. Se modifică Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni 

nr.3 din 30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi 

juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

          Art.II. Celelalte prevederi Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni nr.3 
din 30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi 
juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020 rămân nemodificare. 

Art.III Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei Nușeni, 

domnul Ioan Mureșan şi biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Nușeni. 
 Art.IV Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 

voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

         Art.V Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

Primăriei comunei Nușeni , prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – 

Năsăud şi pe site-ul propriu. 

        Art.VI Prezenta hotărâre se comunică de către domnul Alb Cornel, cu atribuții 

delegate de secretar general al comunei Nușeni, cu: 
 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud ; 

- primarul comunei Nușeni ; 

- Biroul financiar – contabil  din cadrul aparatului de specialittate al 

primarului comunei Nușeni . 
 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                 DANIELA SUCIU 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                   p. SECRETAR GENERAL AL  

 COMUNEI NUȘENI 

                                                                         CORNEL ALB 

Nr.14 

din 25.05.2020 

 

 



 

             

 

      Anexa nr.1 

La Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni nr._____ din _________ 

 

 

REGULAMENT 

DE STABILIRE A TAXELOR SPECIALE 

 

 

           Art. 1. – Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi 

modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor 

speciale. 

           Art. 2. – Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care 

Consiliul Local al Comunei NUȘENI hotărăşte instituirea, administrarea şi 

gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. 

           Art. 3. – Având în vedere obligaţia autorităţilor publice locale de a asigura un 

cadru civilizat, curat, confortabil, liniştit şi sigur, se impune instituirea taxelor 

speciale. 

           Art. 4. – Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii: 

a) utilizarea  

b) efectuarea/reconstituirea unor acte de stare civilă. 

c) efectuarea unor sevicii de salubrizare. 

 d)  utilizarea caminelor culturale de pe raza comunei Nuseni 

          Art. 5. – Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute 

din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de 

întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum şi a cheltuielilor necesare 

realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite. 

           Art. 6. – Serviciile publice locale din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei NUȘENI, care funcţionează în domeniile de activitate arătate la 

art. 4, sunt următoarele:      

                                      

 Denumire taxa speciala suma 

lei 

 

1 Taxe pentru eliberare certificat duplicat de stare civila          15 lei/buc 

2 Taxa speciala pentru servicii de xerocopiat, multiplicat 

acte fata/verso necesare populatiei in raporturile acesteia 

cu Primaria NUȘENI 

             X 



3 Taxa speciala pentru servicii de xerocopiat acte din 

arhiva 

               X 

4 Taxa speciala pentru folosirea caminelor culturale din 

com. NUȘENI – pentru nunti. 

                

800/eveniment 

 

5 Taxa speciala pentru folosirea caminelor culturale din 

com.NUSENI  pentru manifestari artistice,botezuri si 

alte manifestari familiale. 

           250 lei/ 

6 Taxa speciala pentru folosirea caminelor culturale din 

com. NUSENI pentru inmormantari,majorat,revelion. 

           200 lei 

7 Taxa speciala pentru folosirea caminelor culturale din 

com. NUSENI pentru  organizare 

targuri,prezentari,pranzul pastii. 

Taxa speciala pentru inchiriere camine culturale din 

com. NUSENI,pentru bal. 

           100 lei 

 

            300 lei 

8 Taxa oficiere casatorie                35 lei  

9 Taxa pentru intocmirea notei de constatre a pagubei                50 lei 

10 Taxa de salubrizare, pentru personae fizice – 

lei/persoana/luna 

               6,50 lei 

11 Taxa speciala pentru eliberarea Certificatului de atestare 

a edificarii constructiei. 

                35 lei 

12 Taxa speciala pentru eliberare/vizare schite de punere in 

posesie,eliberare certificat fiscal. 

                   5 

lei/schita. 

13 Taxa speciala pentru remasurare terenuri la solicitarea 

proprietarilor. 

                 50 lei 

14 Taxa speciala pentru comert stadal.                  25 lei 

15 Taxa speciala pentru comert stradal cu produse agricole.                  50 lei 

16 Taxa speciala pentru inregistrare mopede.  

-  

                  10 lei 

             

17 Taxa speciala pentru inregistrarea tractoarelor 

neinmatriculate 

                  20 lei 

             

             

18 Taxa canalizare bloc locuinte NUSENI,lei/persoana/ 

luna. 

  10 lei           

 

             Art. 7. – Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile 

legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD               
COMUNA NUȘENI 

 

 

      HOTARARE 

privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2020 

Consiliul local al comunei NUȘENI, judeţul Bistrita-Năsăud; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare  al  Primarului comunei NUȘENI, domnul Mureșan 

Ioan, înregistrată sub numărul 57/08.01.2020; 
- raportul de specialitate nr59/09.01.2020. al Biroului financiar contabil din 

cadrul Primariei comunei NUȘENI; 
- adresa Instituția Prefectului Jud.Bistrița-Năsăud cu nr.II/D 1871 din 

29.01.2020,având ca obiect-plângere prealabilă împotriva HCL nr.47/29.11.2019 
adoptată de Consiliul Local Nușeni; 

În conformitate cu: 

-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

-prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;  
          -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr.571/2003, 

republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

         -Avizul   nr.455   /30.01.2020 al Comisiei de specialitate juridică din cadrul 



Consiliului Local Nușeni; 

-Avizul  nr.456 /30.01.2020 al Comisiei de specialitate economico-financiară 

din cadrul Consiliul Local Nușeni; 

 -Avizul  nr.457 /30.01.2020 al Comisiei de specialitate învăţământ din cadrul 

Consiliului  Local Nușeni; 

 
          În baza celor de mai sus şi în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.,,b’’ 
şi alin.( 4),lit.a),art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019- privind 
Codul administrativ 

HOTARASTE: 

     

 

 

 

     Art.1. Se stabileşte cuantumul taxelor speciale pentru anul 2020 conform anexei 

nr 1 la prezenta hotărâre.  

    Art.2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2020. 

    Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă hotarâreconsiliului 

local Nușeni nr.47/29.11.2019 privind stabilirea taxelor speciale datorate de 
persoanele fizice și juridice din comuna Nușeni în anul 2020.  

Art.4. (l) Primarul comunei NUȘENI şi Biroul financiar contabil vor aduce la               
îndeplinire prezenta hotărâre. 

                           (2) Constatarea, urmărirea şi Încasarea taxelor speciale din prezenta     hotărâre   
se face de către Biroul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei NUȘENI.  

(3)Sumele incasate se fac venit la bugetul local al comunei. 

            Art.5. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei NUȘENI    

în şedinţa ordinară în prezența a              consilieri din totalul de             consilieri în funcție    

cu     voturi ,,pentru,,          voturi   ,,abțineri,,          voturi ,,împotrivă,,..  

  Art .6 - Prezenta hotărâre se va comunica cu :  

 -Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 

 - Primarul comunei NUȘENI; 

 - Compartimentul buget - finanţe contabilitate 

 - Locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea 
pe site-ul primăriei NUȘENI. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

    SUCIU DANIELA                                                        SECRETAR U.A.T. 

                                                                                  CORNEL ALB 
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NR.  57/08.01.2020 

                                        REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2020 

 

   Primarul comunei Nușeni, 

    Având în vedere: 

 

-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

  -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;  
           -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr.571/2003, 

republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
                                                              
                                                   PROPUN 
 

Stabilirea cuantumul taxelor speciale pentru anul 2020 conform anexei nr 1 la 
prezenta hotărâre.  

                                            

                                                  PRIMAR 

                                            MUREȘAN IOAN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.59/09.01.2020 

                                             RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUSENI,  în anul 2020 

 

 

Subsemnatul ,Bidian Andrei, inspector asistent în cadrul Biroului financiar 

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

Avînd în vedere: 

 

-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

  -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscl
       
 
 
  -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscl
 
-prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr.571/2003, 

republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 PROPUN DOMNULUI PRIMAR ŞI CONSILIULUI LOCAL 

NUSENI 

 



-iniţierea proiectului de hotărâre, respectiv adoptarea proiectului de hotărâre 

privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 

NUSENI în anul 2019. 

 

 

Inspector asistent, 

BIDIAN ANDREI 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

NR.59/09.01.2020 

                                             RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUSENI,  în anul 2020 

 

 

Subsemnatul ,Bidian Andrei, inspector asistent în cadrul Biroului financiar 

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

Avînd în vedere: 

 

-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

  -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscl
       
 
 
  -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscl
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     -prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal; 

-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr.571/2003, 

republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 PROPUN DOMNULUI PRIMAR ŞI CONSILIULUI LOCAL 

NUSENI 

 

-iniţierea proiectului de hotărâre, respectiv adoptarea proiectului de hotărâre privind 

stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUSENI în 

anul 2019. 

 

 

Inspector asistent, 

BIDIAN ANDREI 
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