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HOTĂRÂRE 

  NR. 4 din  26 ianuarie 2017 
la proiectul de hotărâre de modificarea H.C.L. nr.56/26.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2017, precum şi a unor tarife 

 

Consiliul local al comunei Ibăneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 ianuarie 

2017;  

Luand act de: 

 - raportul  nr. 416 din 17.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr.56/26.12.2016 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2017, 

precum şi a unor tarife, prezentat de către Compartimentul financiar contabil impozite şi taxe; 

 -  expunerea de motive nr.442 din 17.01.2017 prezentată de către Primarul comunei 

Ibăneşti; 

 - raportul comisiei de specialitate; 

Avand in vedere: 

- prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile 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 nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. . nr.56/26.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2017, precum şi a unor tarife; 

Luand in considerare:  

- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2) litera “b”, aliniatul l 4 litera “c” şi în temeiul art.45 din 

Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.- Se abrogă din cuprinsul art.26 al HCL  nr.56/26.12.2016 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2017, precum şi a unor tarife, 

următoarele prevederi :    

„ lit. (m)  Se stabilesc următoarele taxe extrajudiciare de timbru:  

2 LEI pentru: 

- Înregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei; 

- Transcrierea la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 

întocmite de autorităţile străine; 

- Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă; 

- Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse, 

deteriorate; 

- Eliberarea dovezilor conform anexei nr. 9 la H.G. nr. 64/2011; 

- Eliberarea la cerere a EML (art. 11 –H.G. nr. 727/2013, art. 9 – L. 65/2012) 
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15 LEI pentru:  

- Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului.” 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei şi Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al comunei Ibăneşti. 

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului, Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Mureş pentru verificarea legalităţii, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe,  

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Ibăneşti şi se aduce la 

cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet  la adresa: www.ibanesti.ro                                               

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă 
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