
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 

H O T Ă R Â R E
Referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna 

Arini nr. 24/2018 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru 
anul 2019, pe raza comunei Dorna Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 29.11.2018,

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

Suceava, înregistrată sub nr. 227 din 22.11.2018;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadml aparatului de specialitate al Primarului comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, înregistrat 
sub nr. 231 din 22.11.2018;

- 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. 233 din 29.11.2018;

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 compţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor:
- Raportului de audit financiar emis de Camera de Conturi Suceava, nr. 7012 din 31.10.2018, 

înregistrat la Camera de Conturi Suceava sub nr. 1700/250 din 01.11.2018
- art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- 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. 182/2016;

- 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 teri torului 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 aprobă modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
Doma Arini nr. 24/2018 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2019, 
pe raza comunei Doma Arini, judeţul Suceava, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2 -  (1) 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. 3 - 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 pentm control şi legalitate.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian OFREI Contrasemnează

COMUNA DORNA ARINI) 
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Anexă
La Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2018

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Dorna Arini nr. 24/2018 
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2019, pe raza

comunei Dorna Arini, judeţul Suceava

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Dorna Arini nr. 24/2018 privind stabilirea taxelor şi 
impozitelor locale valabile pentru anul 2019, pe raza comunei Dorna Arini, judeţul Suceava se modifică 
astfel:

Art. I -  Alin. (3) şi alin. (4) ale art. 457 - Capitolul II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI, se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3)”Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi 
zona în care este amplasată clădirea şi se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a 
acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din 
tabelul următor:

Zona din cadrul localităţii Rangul localităţii

\
IV V

A 1,1 1,05

(4) în cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabelul de la art. 457 alin. (2) din prezenta anexă, valoarea 
impozabilă unitară corespunzătoare materialului care are ponderea cea mai mare, aşa cum reiese'din 
proiectul care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire, iar în lipsa acestuia pe baza declaraţiei pe 
propria răspundere a contribuabilului. ”

Art. II -  Alin. (2) şi alin. (3) ale art. 463 - Impozitul / taxa pe terenurile situate în intravilan / 
extravilan, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) ” în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă
terenuri cu construcţii, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona in cadrul 
localităţii Rangul localităţii (lei/ha)

Indexare cf.art.491 
din Legea 

nr.227/2015 Rangul localităţii (lei/ha)

IV V IV V
A 711 711 1,30% 720 720



(3) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu 
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).”

Art. III -  După alin. (3) al art. 463 - Impozitul / taxa pe terenurile situate în intravilan / extravilan, se 
introduc alin. (4) şi (5) care vor avea următorul cuprins:

” (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, 
exprimate în lei pe hectar:

Categorii de folosinţă 
INTRAVILAN

Nivelul 
impozitului 
pentru anul 

2018

ZONA A

Indexare 
cf.art. 491 din 

Legea
nr. 227/2015

Nivelul 
impozitului 
pentru anul 

2019
PENTRU 
ZONA A 
RANGV

Nivelul 
impozitului 
pentru anul 

2019
PENTRU 
ZONA A 
RANG IV

1 Teren arabil 28 1,3 28 28

2 Păşune 21 1,3 21 21

3 Fâneaţă 21 1,3 21 21
4 Vie 46 1,3 47 47
5 Livadă 53 1,3 54 54

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 28 1,3 28 28

7 Teren cu apă 15 1,3 15 15
p r l

8 Drumuri şi căi ferate 0 1,3 0
/

0

9 Teren neproductiv 0 1,3 0 0

■ ■ ■

- - Categorii de folosinţă 
EXTRAVILAN

Indexare 
cf.art.491 din

Legea 
nr.227/2015

Nivelul 
impozitului 
pentru anul 

2019 
RANG

Nivelul 
impozitului 
pentru anul 

2019 
RANG IV

10 Teren cu construcţii 28 1,3 28 28

11 Teren arabil 48 1,3 49 49



12 Păşune 26 1,3 26 26
13 Fâneaţă 26 1,3 26 26
14 Vie pe rod 53 1,3 54 54

14,1 Vie pana Ia intrare pe rod 0 1,3 0 0

15 Livadă pe rod 53 1,3 54 54

15.ian Livadă pana ia intrare pe 
rod 0 1,3 0 0

16 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 16 1,3 16 16

16.ian
Pădure in varsta de pana la 
20 ani si pădure cu rol de 
protecţie

0 1,3 0 0

17 Teren cu apă 5 1,3 5 5

18 Teren cu amenajari 
piscicole 31 1,3 31 31

19 Drumuri şi căi ferate 0 1,3 0 0

20 Teren neproductiv 0 1,3 0 0

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut 
în următorul tabel:

rang localitate Coeficient de corecţie
IV 1,1
V 1,0

Art. IV -  Punctul 5 al CAP. VIII TAXE SPECIALE se elimină.


