
PRIMĂRIE 

COMUNA GURA VITIOAREI 

NR. 472/26.01.2017 

  

 

 

                                      RAPORT 

      privind revocarea H.C.L.nr.66/16.12.2016 pentru stabilirea unor  

                             taxe locale în anul 2017 

 

  

         Prin H.C.L.nr.66/16.12.2016 privind stabilirea unor taxe locale in anul 

2017, Consiliul local al comunei Gura Vitioarei a aprobat anumite taxe 

locale , si anume : 

a) taxa de urgenţă pentru eliberarea adeverintelor si certificatelor fiscale, 

in ziua solicitarii de catre contribuabil, s-a stabilit in suma de 50 lei ; 

b) taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale solicitate de contribuabilii 

persoane fizice s-a stabilit in suma de 10 lei ; 

c) taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale solicitate de contribuabilii 

persoane juridice s-a stabilit in suma de 20 lei ; 

d) taxa pentru eliberarea anexei nr.1( anexa nr.24)  in vederea dezbaterii 

succesiunii s-a stabilit in suma de 30 lei ; 

e) taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii 

unei construcţii s-a stabilit in suma de 10 lei ; 

f) taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor lente 

s-a stabilit in suma de 10 lei, iar taxa viză anuala pentru vehiculele 

lente s-a stabilit in suma de 10 lei ; 

g) taxa pentru eliberarea carnetelor de comercializare a produselor din 

sectorul agricol s-a stabilit în sumă de 20 lei . 

        Ca urmare a apariţiei legii nr.1/6.01.2017 privind eliminarea unor taxe 

si tarife , precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,  

s-a abrogat legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru , cu 

modificarile si completarile ulterioare , începand cu data de 1.02.2017.  

       Drept urmare , taxele mai sus-menţionate aprobate prin H.C.L. 

nr. 66/16.12.2016 nu se vor mai aplica , deoarece legea sus-menţionată a fost 

abrogată , cu menţiunea ca taxele prevăzute la lit.a , lit.h si lit.i din hotărârea 

adoptată în data de 16.12.2016 vor face obiectul unui proiect de hotarare nou 

care va fi supus analizei si dezbaterii consiliului local in aceeasi sedinta. 

        Ţinând cont de prevederile legale invocate mai sus, supunem aprobarii 

dumneavoastra proiectul de hotarare privind revocarea hotărârii  



nr. 66/16.12.2016 pentru stabilirea unor taxe locale in anul 2017 , in 

conformitate cu dispozitiile art.36 alin. 4 lit.c , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 

lit.b din legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale , republicata , 

cu modificarile si completarile ulterioare . 
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