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ROMÂNIA 
Jud. MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI 
 

Proiect de hotărâre 
privind  modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local Șincai  

nr. 31/21.12.2016, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  
precum și a taxelor speciale, pe anul 2017 

          
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 
Având în vedere: 
-Adresa Instituţiei Prefectului-Județul Mureș, nr.18031/IV/29.12.2016, prin care se aduce la 
cunoștință Consiliului Local Șincai faptul că urmare a exercitării controlului de legalitate 
instituit asupra Hotărârii Cons.Loc. Șincai nr.31/21.12.2016, au fost constatate unele aspecte 
de nelegalitate în ce privește această hotărâre; 
-Adresa S.C. Câmpia Transilvană S.R.L. nr.15/09.02.2017, prin care se aduce la cunoștință 
Primăriei comunei Șincai sistarea furnizării serviciilor de colectare și transport a deșeurilor 
menajere de pe raza Comunei Șincai; 
-Având in vedere iniţiativa Primarului comunei Şincai, exprimata in expunerea de motive; 
-Având in vedere referatele de specialitate întocmite de direcţiile si serviciile din cadrul 
Primăriei comunei Şincai; 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile O.U.G. nr.41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 
-prevederile Legii nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din 
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, modificată şi completată prin OG 
nr.31/2013; 
-prevederile Ordinului nr.2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi 
taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 
-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin (4) lit. c) şi art. art. 45 alin. (1) și alin. 
(2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Șincai nr. 
31/21.12.2016, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe 
anul 2017, astfel: 
(1)-Se elimină taxele extrajudiciare de timbru din anexă, menţionate la Cap.I, punctele 1, 2, 
3, 4 (alin.1), 6, 7, 9, 10, 11 și 12, precum și taxele menţionate la Cap.II, punctul 1 lit.c și la 
punctul 4. 
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(2)-Se modifică Taxa specială pentru servicii de salubrizare, prevăzută în anexă la Capitolul  
VIII – taxe speciale, rândul 3, de la valoarea de 15 lei/persoană/an la valoarea de 72 
lei/persoană/an. 
Art. 2 – Începând cu data de 01.02.2017 se elimină toate taxele extrajudiciare de timbru 
menționate în anexa la Hotărârea Consiliului Local Șincai nr. 31/21.12.2016 la Partea II.  
Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare.   
Art. 3 – Pentru anul 2017 nivelul taxei stabilit la art.1, alin.(2), la prezenta hotărâre, va fi de 
66 lei/persoană/an. 
Art. 4 – După art.2 al Hotărârii Consiliului Local Șincai nr. 31/21.12.2016 se introduce art.2^1 
cu următorul cuprins: 
”Art.2^1 – Taxa specială pentru servicii de salubrizare, prevăzută în  Anexă, se va percepe 
doar de la persoanele fizice care locuiesc efectiv pe raza localităților Şincai, Pusta, 
Lechincioara şi Şincai-Fînaţe şi care beneficiază de serviciile de salubrizare respectiv de 
serviciile de colectare și trasnport al deșeurilor.” 
Art. 5 –Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Șincai nr. 31/21.12.2016 
rămân neschimbate. 
Art. 6 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
ȘINCAI, prin aparatul de specialitate al său.  
Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei ȘINCAI, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei ȘINCAI și prefectului județului Mureș și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și 
pe pagina de internet www.primariasincai.ro. 
 
 
 
 
Primar U.A.T. Comuna Şincai 
Grigore HUZA 
 
 
 
                                                    

 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR,  
Ludovica Emilia SUCIU  


