
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA HERECLEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

HOTĂRÂREA NR. 51 

din  24 NOIEMBRIE 2017 
 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 

 
Având în vedere:  

- expunerea de motive a primarului nr. 6434 din 20.11.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.  6435 din 20.11.2017; 

- raportul  comisiilor de specialitate a Consiliului local; 

- prevederile art.56 din Constituţia  României ; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 

- prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxele locale din Legea  

nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit b, alin.(4) lit.c. din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În temeiul art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă impozitele, taxele locale, taxele speciale şi amenzile, 

în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2018, aplicabile la 

nivelul comunei Hereclean conform anexei nr I care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aproba aplicarea unei cote aditonale de 5 % la impozitele si 

taxele locale privind cladirile si terenurile, pe criteriul privind necesitatea 

sustenabilității bugetului local. 

Art.3. Impozitul /taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe 

mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două 

rate egale până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 



Pentru neplata la termenele enunţate la art. 2, contribuabilii datorează 

majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

 Art.4. Pentru plata  integrală cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a 

impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe 

întregul an de către persoane fizice, și juridice până la data de 31 martie 

2017 se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor 

locale datorate pentru anul 2018 şi intră în vigoare începând cu data 

01.01.2018. 

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

Primarul comunei, Compartimentul buget finanţe şi Compartimentul 

impozite şi taxe. 

Art.7.  Prezenta se comunică: 

 Instituţia Prefectului-Judeţului Sălaj,  

 Primarul comunei; 

 Compartimentul buget finanţe şi Compartimentul impozite şi taxe. 

 Dosar hotărâri; 

 Cetăţenii comunei (prin afisare) 
 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                            

  Pusok Miklos- Csaba                                              SECRETAR, 

                                                                          Fizeșan Otilia-Cosmina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


