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HOTARARE
PRIVIND ACTUALIZAREA/AJUSTAREA LISTEI CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE
TIMBRU DIN ANEXA LA HCL Nr.36/50/20I6 CU PRIVIRE LA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE
ANUL 2017

Având în vedere:
- raportul compartimentului financiar-cotabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei ;
- prevederile art. 5(1) , lit.a) şi alin.(2) , art.l6(2) , art.20(l) , lit.b) , art.27 , art.30 şi art.76' ,
alin.(2) şi (3) din Legea nr.273/2006 , privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.l,art.2(l) , lit.h), precum şi cele ale titlului IX din Legea nr:227/20I5 privind Codul fiscal,
cu completările ulterioare;
- art.344 din Legea nr:207/2015 privind Codul de procedură fiscală ;
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru , cu modificările şi
completările ulterioare;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art.VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi
tarife , precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ;
în temeiul art.27, art.36 a lin .(l), alin.(2) lit.b) şi alin.(4),lit.c) şi a art.45(2),lit.”c” coroborat
cu art.ll5(l) lit.b) din Legea nr.215/200l(rl)- Legea administraţiei publice locale , cu
modificările şi completările ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS,
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se aprobă actualizarea /ajustarea listei cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru din Anexa la
JHCL Nr.36/50/2016 cu privire la impozitele şi taxele locale pe anul 2017 , conform anexei ce face parte
ntegrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica :
- primarului comunei;
- compartimentului financiar-contabil;
Instituţiei Prefectului -Judeţul Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Consilier local. Marin JOIŢA
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
Marin QRAGOMIR
Nr.4/17 februarie 2017

NOTĂiPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , din totatel de 13
consilieri prezenţi.

ANEXA la
H.C.L. nr.4/2017
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZÂVAJUSTEAZÂ

cu

DATA de 01.02.2017

CAPITOLUL 1
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă
de JusMfe # de notarii poblicL precum ărt P M ilIi alte servicii ¡»«feiăie de unele institui! iMfbiice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
2
0
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor
acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverinţele sau alte documente pentru care legea
prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.”
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal;
X

- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
sexului
5. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
6. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
civilă întocmite de autorităţile străine
7.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
8.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, distruse sau
deteriorate
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local. Marin JOITA
TRASEMNEAZA,
Secretarul comunei,
Marin DRAGOMIR

