
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 

HOTARÂREA 

nr. 15 din 10 aprilie 2019  

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  

precum și a taxelor speciale, pe anul 2020 

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

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

republicată; 

b) 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; 

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

ulterioare; 

d) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) 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; 

g) 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; 

h) Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare; 

i) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare; 

j) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

k) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

l) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

m) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

n) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.04.2008 prelungit 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/23.05.2018; 

ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 

modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, 

ierarhizarea localităților la nivelul comunei OLTINA  este următoarea: 

a) loc. Oltina – zona A pe strada Portului si insula centru, rangul localitatii IV; 

- zona B restul locuintelor rangul localitatii IV 

b) sat. Razoarele – zona A pe strada Oltinei, rangul localitatii V 

-  zona B restul locuintelor rangul localitatii V 

               c) sat. Satu Nou – zona B, rangul localitatii V 

               d) sat  Strunga – zona B, rangul V 

luând act de: 



a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 

d) raportul comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, 

muncă și protecție socială, protecția copiilor și tineret 

 In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 10 

aprilie 2019, adoptă prezenta hotărâre 
 

 

           Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020, se indexează 

cu indicele de inflație potrivit prezentei hotărâri fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând cotele, 

valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se 

stabilesc, se actualizează șau se ajustează, după caz, de către Consiliul local al comunei Oltina, 

reprezentând anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel de leu, 

fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare 

când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute 

în titlul IX punctul 11 lit. n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

             Art. 2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul  comunei 

Oltina, prin aparatul de specialitate.  

              Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Oltina, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina și prefectului județului Constanta și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului precum și pe pagina de 

internet www.comunaoltina.ro. 

              (2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 

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

modificările și completările ulterioare.                                                  
                                                                 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 

                  Ionel GHERGIC 

Contrasemnează, 

SECRETARUL COMUNEI, 
 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


