
       ROMÂNIA 
     Jud. MUREŞ 
U.A.T. Comuna SINCAI 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul 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 

 
 

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; 

-Iniţiativa Primarului comunei Şincai, exprimata in expunerea de motive; 

- 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;  

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2017 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, precum şi de 

obligativitatea armonizării hotărârii de consiliu nr.31/2016 cu prevederile legale în vigoare; 

Proiectul 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, este necesar şi oportun.   

 

Inspector, 

Doru Cătălin ONAC 

 


