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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind eliminarea unor taxe și modificarea Anexei la  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, cu modificările și completările ulterioare 
 

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;  
 Art. VI din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, care abrogă Legea nr. 117/ 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. 
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:  Începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină taxele extrajudiciare de timbru prevăzute în Anexa la  

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, cu modificările și completările ulterioare și se abrogă următoarele capitole din 
Anexa – Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru:  

Cap.  I. Taxe  pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul  Justiţiei, 
Parchetul de pe lângă  Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii  
publice. 

CAP. II. -Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor înacestea, precum şi 
pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

CAP. III. - Taxa pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 
CAP.IV– Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de ciculaţie şi autorizare de 

circulaţie pentru probe; 
CAP.IV1 – Taxă pentru furnizare date; 
CAP.V – Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 

18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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