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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. --- 
                                                          DIN ----.12.2019 
 
         Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020 
 
 
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința sa ordinară, din data de  --.12.2019. 
Având în vedere : 

1) Expunerea de motive nr. 45094 din 31.10.2019, a Primarului orașului Pecica, domnul 
Antal Petru, prin care arată oportunitatea unei hotărâri privind impozitele și taxele locale, precum și 
taxele speciale  pentru anul 2020.  

2) Raportul de specialitate nr. 45093 din 31.10.2019 al domnului Boldizsar Ştefan, șef 
Serviciu Impozite și Taxe Locale și Executare Silită,  

3) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

4) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

5) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

6) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
7) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
8) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și 

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

9) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

10) H.G. 1/2016 Norme de aplicare a 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările 
ulterioare; 

11) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

12) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
13) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
14) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 
15) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
16) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

17) art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea serviciului 
de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

18) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006; 


