
 1 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind completarea Hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr. 73/09.11.2015 referitoare la aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale începând cu  anul fiscal 2016,  la nivelul comunei Bănia 

 
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară, 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului financiar-contabil,  

raportul comisiei de specialitate;  
Având în vedere prevederile:  
 art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
 art. 56 din Constituţia României republicată în anul 2003;  
 Art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 Titlul IX – Impozite și taxe locale din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr. 117/30.06.1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificările și completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 6 pct. 2 al Ordonanței de Urgență nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele 

măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 225/25.03.2016;  

In temeiul  prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „c”;  art. 45 al.(2) lit. ,,c” şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,  cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTARASTE: 

 
Articol unic: Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 73/09.11.2015 referitoare la aprobarea 

impozitelor şi taxelor locale începând cu  anul fiscal 2016 la nivelul comunei Bănia, se completează după cum 
urmează:  

a. după al.(3) al art. 8 se introduce un nou alineat, alineatul (4), având  urmnătorul cuprins:  
 (4)    Prin excepţie, pentru anul 2016 beneficiază de bonificaţia stabilită la al.(1), al.(2) și al.(3), contribuabilii 

care achită integral impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, până la 
data de 30 iunie 2016." 

  
Bănia la 31.03.2016 
Nr. 28 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Derlean Damaschin 
 

   Contrasemnează 
   Secretar  

   Marin Pavel  
 
  


