
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.40/ 

2015 privind stabilirea taxelor şi impozitelor, precum şi a taxelor speciale, 
pentru anul 2016 pe raza comunei Dorna Arini, judeţul Suceava 

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 10.03.2016, 

Având în vedere: 
Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna Arini, 

judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 33 din 26.01.2016. 
Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare 

patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, 
judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 55 din 10.03.2016 

Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului 
Local Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 1554 din 10.03.2016 

Adresa Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, nr. 19867/30/6 din 19.01.2016, 
cu privire la activitatea de verificare a hotărârilor consiliului local nr.40, 41 adoptate 
în şedinţă ordinară din data de 10.11.2015, comunicate prin adresa noastră nr. 
7538/10.11.2015, 

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau 
incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor: 
1. art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată; 
2. art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
4. art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
5. Titlului IX -Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015, privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, 

art. 30 şi art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor 

facilităţi fiscale 



9. O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

10.Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

11. Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

12.Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare 

13.art. 1 alin. (4) lit. 1), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) şi art. 44 alin. (2) lit. 
d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

14.art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) 
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată; 

15.art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

16.art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 515/2002; 

17.Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 4 martie 2004 privind aprobarea 
Procedurii de înregistrare şi de radiere a vehiculelor la nivelul primarului 
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava; 

18.Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare 

19.art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

20.Art. 180 şi urm. din Codul de procedură civilă, 
Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de 
localităţi, cu modificările şi 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 localităţilor la nivelul Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava este 
următoarea: 

a) rangul IV - sat reşedinţă de comună - Cozăneşti; 
b) rangul V - sate componente ale comunei - Dorna-Arini, Ortoaia, 
Gheorghiţeni, Rusca, Sunători; 

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b", art. 45 alin. (1) şi alin. 
(2) lit. c) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I -Alineatul 3, art. 475., Taxa pentru eliberarea autorizaţiei în vederea 
desfăşurării unei activităţi economice sau a altor autorizaţii similare , Cap. V. Taxa 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 



"(3)- Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către 
consiliile locale şi sunt de 50 lei." 

Art.II -Litera b, Cap VIII - Taxe speciale, punctual II - Alte taxe special, 
Taxă depozitare gunoi, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b)-Pentru persoane fizice care locuiesc permanent pe raza comunei, Nota: 
Scadenţa pentru plata taxei de la punctul V.2. este de 31.12.2016." 

Art.III - Litera a , punctul III -Taxă pentru închiriere terenuri, cap. IX art. 
486 Alte taxe locale, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a)- Teren arabil pentru cultura cartofului;" 

Art.IV- Litera b, punctul III -Taxă pentru închiriere terenuri, cap. IX se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b)- teren fânaţ sau păşune-zone răzleţe folosite în perioada mai-septembrie, 
amplasat în intravilanul Comunei Dorna Arini şi care nu intră sub incidenţa 
Ordonanţei de Urgenţă 34/2013." 

Art.V După litera r) din cadrul capitolului "Reduceri sau scutiri de la plata 
impozitelor şi taxelor locale acordate persoanelor fizice cu aprobarea consiliului 
local" se introduce litera s) care va avea următorul cuprins: 

"s)- Impozitul pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice 
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o 
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. 
Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această 
condiţie". 

Art.VI-Celelalte prevederi ale Anexei Hotărârii nr. 40/2015, cu privire la 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2016, pe 
raza comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, rămân neschimbate. 

Art.VII- Primarul comunei, prin compartimentul financiar contabil, va duce 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la 
cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Suceava pentru control şi legalitate. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

DORNA ARINI, 10 martie 2016 
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