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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA - CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea menținerii taxelor  locale speciale  
aprobate pe anul 2014 și pentru anul 2015 

 
Consiliul Local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bania, raportul compartimentului financiar contabil din 

cadrul Primăriei comunei Bănia, precum si raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bania, 
Având în vedere prevederile:  

 art. 282 din Legea nr. 571 din 22.12.2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;   
 art. 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;  
 art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997;  
În baza prevederilor art. 23, art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”; al. (4) lit. „c” art. 45 al.(1) şi (2); art. 115 al.(1) lit. „b” 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTARĂŞTE 
 
Art.1 -  Pentru anul 2015, taxele locale speciale la nivelul comunei Bănia se vor menține la nivelul celor 

aprobate pentru anul 2014, în cuantumurile și condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Bănia nr. 5/30.01.2014 privind aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2014.     

Art. 2 – (1) Impotriva prezentei  hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la 
afisarea sau publicarea acestora.  

(2) Contestaţiile prevăzute la al.(1) se vor depune, în interiorul termenului de 15 zile, la primarul comunei care, 
dupa expirarea acestui termen, le va supune dezbaterii consiliului local.  

Art. 3– Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi site-ul 
propriu www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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