
R O M A N I A  
JUDETUL ARAD  
COMUNA USUSAU  
CONSILIUL LOCAL  

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  
din  

16 NOIEMBRIE 2016 
privind aprobarea taxelor si impozitelor la nivelul comunei Ususau pe anul 2017 

 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 
 AVAND IN VEDERE  : 
- Referatul cu nr. de inregistrare 4484/16.11.2016 si Expunerea de motive  a D-nei VACARESCU 
CRISTINA-AURICA – Inspector de specialitatea – taxe si Impozite in cadrul Primăriei Ususău; 
- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate reprezentat de D-na PACURAR MONICA 
Inspector – Contabil in cadrul Primariei comunei Ususau; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;       
 art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;   
  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; 
art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

 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; 

 Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  

 Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

  art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei.  
 
            In temeiul art.45, alin. (2) lit. c din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.   Se aproba taxele si impozitele la nivelul comunei Ususau pe anul 2017, conform anexelor 
nr. 1 si 2  care fac parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  incredinteaza  Dl ȚOLE FLORIN - 
primarul  comunei Ususau și compartimentul contabilitate din Primărie Ususău. 
  Art.3.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 
Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 



- D–l  TOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau ; 
- D-na VACARESCU CRISTINA - AURICA – Inspector de Speciliatate – Taxe si Impozite in 

cadrul Primariei Ususau; 
- Finanțele Publice Arad. 
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