
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E
Privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2019, pe 

raza comunei Dorna Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 27.04.2018,

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

Suceava, înregistrată sub nr. 47 din 15.03.2018;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat 
sub nr. 48 din 15.03.2018;

- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, 
administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, al Consiliului Local Doma-Arini, 
înregistrat sub nr. 67 din 27.04.2018;

- îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) -  (4) din Legea 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

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:
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2), şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 

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

completările ulterioare;
- art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- prevederile art. 495 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- art. 5 alin. (1) lit. „a” şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), lit. „b”, art. 27, art. 30 

din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi fiscale, 

aprobată de Legea nr. 4/2016;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată de Legea nr. 1 82/2016;



- Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative;

- Legea nr. 209/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;

- Legea nr. 481/2004, republicată, privind protecţia civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- art. 1 alin. (4), 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;

- art. 5 alin. (2) lit. „k”, art. 26 alin.(l) lit. „b” şi „c”, alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

- art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor pe piaţă, aprobată de Legea nr. 650/2002;

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

- Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 4 martie 2014 privind aprobarea procedurii de 
înregistrare şi radiere a vehiculelor la nivelul primăriei Comunei Doma Arini, judeţul Suceava;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului 
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritorului 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 Doma-Arini, judeţul Suceava, 
este următoarea:

a) Rangul IV- sat reşedinţă de comună -  Cozăneşti
b) Rang V- sate componente ale comunei - Doma Arini, Ortoaia, Gheorhiţeni, Rusca,

Sunători;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 45 alin. (1) şi 

alin. (2) lit. „c” şi art. 115, alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art 1 - Se stabilesc impozitele şi taxele locale valabile pe teritoriul comunei Doma Arini în 
anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie a anului 2019, a impozitelor pe 
clădiri, terenuri şi mijloace de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, Consiliul 
Local stabileşte o bonificaţie în procent de 10 %.

Art. 3 -  Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 456 alin. (1) lit. „r”, art. 464 alin. (1) 
lit. „r”, art. 469 alin. (1) lit. „a”, art. 476 alin. (1) lit. „a” din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 
veteranii de război, văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit, 
vor depune, la compartimentul financiar-contabil, o cerere prin care să opteze pentru ce categorie de 
teren şi suprafeţe doresc să beneficieze de facilităţi fiscale.



Art. 4 -  Personalul voluntar din Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă organizat în 
Comuna Doma-Arini, judeţul Suceava, beneficiază de o reducere cu 50% acordată impozitelor şi 
taxelor locale pe perioada cât activează în cadrul acestui serviciu.

Art. 5 -  (1) Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de 
lună, respectiv zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenţei termenului de plată şi 
până la inclusiv ziua plăţii cu excepţiile prevăzute de lege.

(2) Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de 
lună şi poate fi modificat prin acte normative.

Art. 6 -  Creanţele fiscale restante, pe tipuri de creanţe principale şi accesorii aflate în sold la 
data de 31 decembrie a anului 2018, până la limita maximă de 10 lei, se anulează, conform 
prevederilor art. 266, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitor.

Art. 7 -  Organul fiscal renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere 
ori de câte ori constată încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu există 
succesori, conform art. 96 alin. (1) din Legea nr. 2017/2015 privind Codul de procedură fiscală

Art. 8 -  Organul fiscal are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Comunei 
Doma Arini, lista debitorilor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale 
restante la bugetul local al comunei, conform art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală.
Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi 
cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al 
căror plafon este:

® pentru persoane fizice -  500 lei;
« pentru persoane juridice -  3000 lei.

înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor conform procedurilor de 
comunicare a actelor administrative fiscale.

Art. 9 -  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2019, dată la care 
se abrogă alte hotărâri ale Consiliului Local Doma Arini, prin care erau stabilite alte taxe.

Art. 10 - Primarul Comunei Doma Arini prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii 
publice, administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar 
secretaml comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
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