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  HOTARAREA Nr.______ 

din 22.04.2020 

privind eliminarea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata 

,duminca si sarbatori legale din  anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale” 

din HCL. nr. 29 / 04.11.2019. 
      

Consiliul Local al comunei Zagar, întrunit în şedinţă ordinara din data de 22.04.20202. 

Având în vedere prevederile adresa Institutiei Prefectului nr.15590 / 06.04.2020 prin care se solicita 

eliminarea taxei speciale privind oficierea casatoriilor in zilele de sambata ,duminica si sarbatori legale cu 

excepria zilelor de pasti,craciun,1 ianuarie si 1 decembrie cand nu se oficiaza casatorii . 

 -art.491-Titlului IX-Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Titlul IX din O.U. nr.79 / 2017 privind modificarea si completarea Legii nr.227 / 2015 privind Codul 

Fiscal . 

 - art.16 alin. (2), art. 5 alin.(1) lit „a”, precum şi prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 266, alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în admisistraţia publică locală; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” și (4) lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind 

administrația și publică locală, cu modificările și completările ulterioare, administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,  prevederile art.27 din Legea nr. nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si pervederile Legii nr.1 / 2017 

privind eliminarea unor taxe si tarife  

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) litera “c” și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE:  
   

Art. 1. Se aproba eliminarea taxei speciale in cuantum de 50 lei privind oficierea casatoriilor in zilele de 

sambata ,duminica si sarbatori legale cu excepria zilelor de pasti,craciun,1 ianuarie si 1 decembrie cand nu se 

oficiaza casatorii, mentionata in   anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale”din HCL. nr. 29 / 04.11.2019. 

Art.2.(1).Prezenta hotarare  se comunică serviciului impozite si taxe si Instituţiei Prefectului judeţului Mureş în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

comunei Zagar. 

 (2).Aducerea la cunoştiinţă publică se face prin afişare. 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

ORT CALIN 

                                                       Avizat de lagalitate  

                Secretar General  

                    Maria Cosmina ONET  
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         PROIECT  
  

   HOTARAREA Nr.______ 

din 22.04.2020 

privind eliminarea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata 

,duminca si sarbatori legale din  anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale” 

din HCL. nr. 29 / 04.11.2019 
      

Consiliul Local al comunei Zagar, întrunit în şedinţă ordinara din data de 22.04.20202. 

Având în vedere prevederile adresa Institutiei Prefectului nr.15590 / 06.04.2020 prin care se solicita 

eliminarea taxei speciale privind oficierea casatoriilor in zilele de sambata ,duminica si sarbatori legale cu 

excepria zilelor de pasti,craciun,1 ianuarie si 1 decembrie cand nu se oficiaza casatorii . 

 -art.491-Titlului IX-Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Titlul IX din O.U. nr.79 / 2017 privind modificarea si completarea Legii nr.227 / 2015 privind Codul 

Fiscal . 

 - art.16 alin. (2), art. 5 alin.(1) lit „a”, precum şi prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 266, alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în admisistraţia publică locală; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” și (4) lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind 

administrația și publică locală, cu modificările și completările ulterioare, administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,  prevederile art.27 din Legea nr. nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si pervederile Legii nr.1 / 2017 

privind eliminarea unor taxe si tarife  

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) litera “c” și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE:  
   

Art. 1. Se aproba eliminarea taxei speciale in cuantum de 50 lei privind oficierea casatoriilor in zilele de 

sambata ,duminica si sarbatori legale cu excepria zilelor de pasti,craciun,1 ianuarie si 1 decembrie cand nu se 

oficiaza casatorii, mentionata in   anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale”din HCL. nr. 29 / 04.11.2019. 

Art.2.(1).Prezenta hotarare  se comunică serviciului impozite si taxe si Instituţiei Prefectului judeţului Mureş în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

comunei Zagar. 

 (2).Aducerea la cunoştiinţă publică se face prin afişare. 

 

 

PRIMAR 

Prof.ing. Cornel Adrian TANTAREANU 
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PRIMAR 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
privind eliminarea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata 

,duminca si sarbatori legale din  anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale” 

din HCL. nr. 29 / 04.11.2019 

 

 
În conformitate cu prevederile art.4,alin.2 din Anexa 1 la OUG nr.57 / 2019 

privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare  “ Nu se pot stabili 
taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declaraţiei de căsătorie ori 
pentru încheierea căsătoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc.  

Având în vedere ca prin HCL. nr.29 / 04.11.2019 a fost stabilta taxa de 50 lei  

privind oficierea casatoriilor in zilele de sambata ,duminica si sarbatori legale cu 
excepria zilelor de pasti,craciun,1 ianuarie si 1 decembrie cand nu se oficiaza casatorii, 
mentionata in   anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale”din HCL. nr. 29 / 04.11.2019, 
propun spre aprobarea eliminarea taxei  de 50 lei adoptata prin HCL. nr.29 / 
04.11.2019 in vederea intrarii in legalitate . 

Restul articolelor din Anexa la HCL nr. 29.04.11.2020 raman in vigoare.  
Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus,propun Consiliului Local 

al comunei Zagar spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
 

Prof.ing. Cornel Adrian TANTAREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
privind eliminarea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de 

sambata ,duminca si sarbatori legale din  anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale” 

din HCL. nr. 29 / 04.11.2019 
 
 
 
 

 
        

     Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la eliminarea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de 

sambata ,duminca si sarbatori legale din  anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale” 

din HCL. nr. 29 / 04.11.2019  . 

  Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica 

locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de resort  este 

deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

 

 

 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Maria Cosmina ONET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

privind eliminarea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de 

sambata ,duminca si sarbatori legale din  anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale” 

din HCL. nr. 29 / 04.11.2019 

 
 
 
 

 
        

     Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la eliminarea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de 

sambata ,duminca si sarbatori legale din  anexa 1 ,cap.IX –“Alte taxe locale” 

din HCL. nr. 29 / 04.11.2019  . 

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica 

locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de specialitate  este 

deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 
SPECIALITATE  
VAIDA GHEORGHE        MARIA COSMINA ONET  
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Acasă»  

Noutăţi                                                              

2018-10-29 |  Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală Ajutor de Stat a 

semnat un Protocol de colaborare cu InfoCons 

2018-10-08 |   

Sâmbătă, 13 octombrie 2018, în intervalul orar 21:00-24:00, portalul ANAF va fi 

indisponibil, din cauza unor operaţiuni de mentenanţă. 

Ne cerem scuze pentru eventuale inconveniente create şi vă mulţumim pentru 

înţelegere. 

 
2018-09-14 |  Informare cu privire la titlurile de valoare ( obligațiunile) emise de statul 

român în nume propriu sau prin intermediul Casei Autonome a Monopolurilor 

Regatului Romaniei (CAM) anterior anului 1947 

2018-02-28 |  Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile 

locale vor utiliza rata inflației de 1,34%. 

 

 

 

 

 

mailto:publicinfo@mfinante.ro
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=inceput&amppagina=acasa
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999610512
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999610512
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999607390
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999607390
http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999607390
http://chat.anaf.ro/cod_tva.nsf/solicitare_tva
http://chat.anaf.ro/cod_tva.nsf/solicitare_tva
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
http://www.swiss-contribution.ro/swiss
http://www.mfinante.gov.ro/RssServlet?canal=ultimele-stiri
http://chat.anaf.ro/cod_tva.nsf/solicitare_tva
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
http://www.swiss-contribution.ro/swiss
http://www.mfinante.gov.ro/RssServlet?canal=ultimele-stiri
http://chat.anaf.ro/cod_tva.nsf/solicitare_tva
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
http://www.swiss-contribution.ro/swiss
http://www.mfinante.gov.ro/RssServlet?canal=ultimele-stiri
http://chat.anaf.ro/cod_tva.nsf/solicitare_tva
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
http://www.swiss-contribution.ro/swiss
http://www.swiss-contribution.ro/swiss
http://www.mfinante.gov.ro/RssServlet?canal=ultimele-stiri
http://chat.anaf.ro/cod_tva.nsf/solicitare_tva
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
http://www.swiss-contribution.ro/swiss
http://www.mfinante.gov.ro/RssServlet?canal=ultimele-stiri
http://www.mfinante.gov.ro/RssServlet?canal=ultimele-stiri

