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PROJECT DE HOT A.RARE 
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul comunei 

Lechinta 

Consiliul Local al comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, 

Examinand referatul de aprobare nr.7793/12.10.2022 initiat de catre domnul Florian 
Romeo-Daniel -Primarul comunei Lechinta ~i raportul de specialitate 
nr.7795/12.10.2022,intocmit de catre Biroul buget-contabilitate din cadrul Primariei comunei 

Lechinta; 
In conformitate cu: 

-prevederile art.56,art. 120 alin.(1),art.121 alin.(1) ~i (2) ~i art.139 alin.(2) din Constitutia 
Romaniei,republicata; 

-prevederile art.3 ,art.4 ~i mt.9 alin.(3) din Carta eutopeana a autonomiei locale,adoptata 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ratificata prin Legea nr.199/1997; 

-prevederile mt.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile mt.I pct.117 din Ordonanta Guvernului nr.16/15 .07 .2022 pentru 
modificarea ~i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative ~i alte masuri financim·-fiscale; 

-prevederile Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ; 

-prevederile art.5 alin. (1) lit. a) ~i alin. (2), art. 16 alin. (2), mt. 20 alin. (1) lit. b ), mt. 
27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare; 
-prevederile art.1,art.2 alin.(1) lit.h) precum ~i pe cele ale Titlului IX, Capitolul 1-

capitolul VIII, mt. 453-,mt.454,mt.456 alin.(2),art.457 alin.( 1 ),art.458,mt.460,mt.462 
alin.(2),mt.464 alin.(2),art.465,art.467 alin.(2),art.469 alin.(2) mt.470,mt.472 
alin.(2),art.4 7 4,art.4 7 5,art.4 7 6 alin.(2),art.4 77 ,alin.( 5),mt.4 78,art.481 alin.(2),art.483 ,ait.484, 
art.486 alin.(4),art.487,art.489,art.491,mt.493 ,mt.495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-prevederile Hotararii Guvemului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

-prevederile Ordonanfei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-prevederile mt.19 ~i art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea 
~i funcfionm·ea serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i privat de interes 
local,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

-prevederile art.18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor ~i protecfia persoanelor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 



-prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local nr.97/17.12.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de instituire ~i administrare a taxei speciale de salubrizare In comuna 
Lechinta; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local nr.29/28.04.2020 privind aprobarea 
Regulamentului privind procedura pentru 'inregistrarea, evidenta ~i radierea vehiculelor la 
nivelul Primariei Lechinta; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local nr.31/29.04.2022 privind indexarea impozitelor 

~i tax el or locale, In anul 2023 cu rata inflatiei de 5, 1 %. 
-prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr.12/24.11.1995 privind stabilirea zonelor 

la nivelul comunei Lechinta, respectiv pe fiecare dintre localitatile componente : 
a) rangul IV Lechinta ,Zona 'in cadrul localitatii A, zona de fertilitate 3 ; 
b) rangul V Verme~, Sangeorzu-Nou,Chirale~,Bungard, Tigau Saniacob 'in cad.ml 

localitatii A, zona de fe1iilitate 3 ; 
Tinand seama de prevederile art. 2 din Legea m . 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii m. 2/1968 privind 
organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
referitoare la componenta unitatilor administrativ-teritoriale,ierarhizarea Iocalitatilor la nivelul 
comunei Lechinta este urmatomea: 

a) rangul IV Lechinta; 
b) rangul V Verme~,Sangeorzu-Nou,Chirale~,Bungard,Tigau ,Saniacob; 
Luand act de: 

-avizul favorabil al Comisiei de specialitate juridica din cadrul Consiliului Local 
Lechinta 'inregistrat sub nr. / .2022, 

-avizul favorabil al Comisiei de specialitate economico-financiara din cadrul 
Consiliului Local Lechinta 'inregistrat sub nr. /.2022, 

-avizulfavorabil al Comisiei de specialitate 'invatamant din cadrul Consiliului Local 
Lechinta 'inregistrat sub m. /.2022, 

Luand 'in considerare unul dintre scopurile asigurarii autonomiei locale care are la 
baza dreptul sa instituie ~i sa perceapa impozite ~i taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finantarea activitatilor stabilite 'in competenta acestor autoritati, 

Realizand publicarea Anuntului privind elaborarea proiectului Hotararii Consiliului 
Local privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, pe anul 2023, In contextul prevederilor 
art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 'in administratia publica, cu 
completarile ulterioare, 'inregistrat la nr.7963/13.10.2022 ~i care a facut obiectul: afi~arii la 
Primarie, 'in spatiul accesibil publicului, si pe pagina de internet a primariei,'in vederea 
depunerii de sugestii, opinii, recomandarii ~i contestatii ; 

-Procesul -verbal de afi~are cu m. 7964/13 .10 .2022 a proiectului de hotarare; 
-Procesul-verbal de dezafi~are cu m.8228 /31 .10.2022 a proiectului de hotarare; 

In temeiul prevederilor mi.129 alin. (1) ,alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. c),art.139 alin.(3) 

lit.c ),art.I 96 alin.(l)lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile 

~i completarile ulterioare, 

H O T A RA. ~ T E: 

Art.l.(l)Impozitele ~i taxele locale, pe anul 2023, care constau 'intr-o anumita suma 
fo lei sau care au Ia baza o anumita suma In lei, se indexeaza cu rata inflatiei , pentru anul 
fiscal anterior (2022) ~i care este de 5,1 %,conform comunicatului de pe site-ul oficial al 



Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice ~i confo1m art. 491 din Legea 
nr. 227120 I 5 privind Codul fiscal cu modificarile ~i completarile ulterioare . 

(2) lmpozitele ~i taxele locale se stabilesc potrivit prezentei hotarari. 
(3) Anexele cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor ~i taxelor 

locale ~i amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz (fo sensul ca 
fractiunile sub 0,5 lei se neglijeaza, cat ~i in plus pentru ceea ce depa~e~te 0,5 lei intregindu-se 
la 1 leu prin adaos, a~a cum este prevazut la pct.I 1, lit.b/Titlu IX/Anexa din H.G. nr.1 /2016, 
de catre Consiliul Local al comunei Lechinta ~i sunt prevazute fo anexele care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.Se aproba stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2023 prin 
aplicarea cotelor aditionale la valorile indexate stabilite confo1m Hotararii Consiliului Local 
Lechinta nr.31/29.04.2022,in baza prevederilor art.489 alin.(2) din Legea nr.227/205 privind 
Codul fiscal ,dupa cum mmeaza: 

(1) Se stabile~te impozitul pe cladirile rezidentiale ( de locuit ) ~i cladirile-anexa, 
aflate In proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorilor 
impozabile a cladirii, prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

(2) Se stabile~te impozitul pe cladirile nerezidentiale ( comerciale) aflate in 
proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultata dintr-un rapo1i de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen 
de plata din anul de referinta. In situatia depunerii rap01iului de evaluare dupa primul terrnen 
de plata din anul de referinta, acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
fiscal urmator; 

b) valoarea finala a lucrarilor de construqii, In cazul cladirilor noi, construite in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, 
in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. in situatia fo care nu 
este precizata valoarea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata Ill baza de date a organului 
fiscal. 

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei 
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

( 4) In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiale nu poate fi calculata conform 
prevederilor alin. (2), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 
impozabile determinate conform alin. (1). 

Art. 3.(1) Penh·u cladirile care au in componenta atat spatii cu destinatie rezidentiala, 
cat ~i spatii cu destinatie nerezidentiala, impozitul/taxa pe cladiri se determina 1n functie de 
destinatia suprafetelor cu o pondere mai mare de 50% ~i sc calculeaza prin aplicarea cotei 
corespunzatoare destinatiei majoritare, asupra valorii 1ntregii cladirii. 

(2) in cazul acestor cladiri, contribuabilii au obligatia de a declara la organul fiscal 
local, in vederea stabilirii destinatiei finale a cladirii, suprafata folosita in scop nerezidential, 
insotita de docurnentele doveditoare, cu exceptia celor aflati in evidenta fiscala a unitatii 
administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face 111 te1men de 30 de zile de la 
data oricaror modificari privind suprafetele nerezidentiale. 

(3) in situatia in care contribuabilii nu declara la organul fiscal local suprafata 
folosita 111 scop nerezidential poh'ivit alin. (2), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
cotei corespunzatoare cladirilor nerezidentiale asupra valorii inh·egii cladiri aflate in 
evidentele organului fiscal local." 



Art. 4. lmpozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice pentru anul 

2023 se stabile~te dupa cum urmeaza: 
(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra 

valorii impozabile a cladirii. 
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate In proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1 %, asupra valorii 

impozabile a cladirii. 
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza 

prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii. 

(4) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate In proprietatea persoanelor juridice, 

impozitul se determina prin msumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita Ill scop 

rezidential conform alin. (1 ), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita In scop 

nerezidential, conform alin. (2) sau (3). 
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate 

Ill proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 

pentru care se datoreaza impozitul/taxa ~i poate fi: 
a) ultima valoare impozabila foregistrata Ill evidentele organului fiscal; 

b) valoarea rezultata dintr-un rapo1i de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate In vigoare la data evaluarii; 

c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, Ill cazul cladirilor noi, constrnite In cursul 
anului fiscal anterior; 

d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. in 
situatia In care nu este precizata valoarea in documentele care atesta proprietatea, se utilizeaza 
ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal; 

e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 

t) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea Inscrisa in 
contabilitatea proprietarului cladirii ~i comunicata concesionarului, locatarului, titularului 
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de 
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la 
primul termen de plata din anul de referinta. in situatia depunerii rapmtului de evaluare dupa 
primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal urmator. 

(7) Prevederile alin. ( 6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de 

care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declan:;;are a procedurii falimentului . 
(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%. 
"(8) in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 

ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca 
proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea 
depunerii rapo1iului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin 
publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin po~ta, in cazul contribuabililor care nu 
sunt inrolati in spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea 



este 31 octornbrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul mmator. In cazul 
in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul mmeaza a se calcula 
prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) sau (2), dupa caz, asupra valorii impozabile a 
cladirii. 

(9) In cazul in care proprietarul cli'idirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a 
actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinti'i, diferenta de taxa 
fata de cea stabiliti'i conform alin. (1) sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii 
cu conditia ca acesta sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent, in conformitate cu 
prevederile alin. "(8). 

(10) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinti'i, dupa caz, oricaror entitati, 
altele decat cele de drept public, se stabile~te taxa pe cli'idiri, care reprezinta sarcina fiscala a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in 
conditii similare impozitului pe cladiri cu exceptia termenului de plata care este lunar ,pani'i la data 
de 25 a lunii um1atoare fieci'irei luni din perioada de valabilitate a contractului transmisiv de 

drepturi. 
(11) Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt 

utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe odurata de eel mult 6 luni in 
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui 'in 

care este 'indeplinita aceasta conditie. 
Art.5. Se stabile~te impozitul pe teren amplasat in intravilan, pe ranguri de localitati ~i pe 

zone, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa 
pe teren se stabilqte prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma 
corespunzatoare prevazuta in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hoti'irare. 

Art.6. Se stabile~te impozitul pe teren amplasat in intravilan, pe ranguri de localitati 
~i pe zone, 'inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 
constructii, impozitul/taxa pe teren se stabile~te prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata 
fo hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta Anexa nr. 3, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.7. (l)Se stabile~te impozitul pe teren in suma fixa /an pe hectar de teren, pe ranguri de 
localitati, categorii de folosinta fora zone pentru persoanele fizice ~i juridice care detin in 
proprietate teren 'in extravilanul localitatilor componente ale cornunei Lechinta, conform Anexei 

nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
(2) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt 

utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de eel mult 6 luni 'in 
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal unnator celui in 

care este 111deplinita aceasta conditie. 
Art.8.Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabile~te 
taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren, conform Anexelor 
2,3,4 care fac parte integranta din prezenta hotarare ,cu exceptia terrnenului de plata care este lunar 
,pani'i la data de 25 a lunii u1matoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului 

transmisiv de drepturi . 
Art.9.(1) Se stabile~te irnpozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica care 

apai1in contribuabililor persoane fizice ~i juridice, in functie de capacitatea cilindrica a motorului, 
pentru fiecare grupa de 200 cm 3 sau fractiune din aceasta, precum ~i in functie de masa totali'i 



maxima admisa,numarul de axe ,combinatii de autovehicule sau a modalitatii de deplasare uscat sau 
apa confonn Anexei m. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2).In cazul mijloacelor de transport hibride ,impozitul se reduce cu 50%. 
(3).In cazul unui ata~,impozitul pe mijlocul de transport este e 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 
Art.10.Se stabile~te impozitul asupra mijloacelor de transport pentru autovehiculele de 

transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone ,conform Anexei 

nr.6, care face paiie integranta din prezenta hotarare. 
Art.11.Se stabile~te impozitul asupra unor combinatii de autovehicule,un autovehicol 

atriculat sau tren rutier ,de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare 
de 12 tone,confo1m Anexei m.7, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.12.Se stabile~te impozitul asupra mijloacelor de transport pe apa detinute de persoanele 
fizice ~i juridice,conform Anexei nr.8, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.13.Se stabile~te taxa pentru, eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor ~i 
autorizatiilor 111 domeniul constructiilor ~i pentru eliberarea autorizatiilor pentru desra~urarea unor 
activitati conform Anexei nr. 9, care face paiie integranta din prezenta hotarare. 

Art.14. Se stabile~te taxa pentru serviciile de reclama ~i publicitate, pentru afi~aj in scop de 
reclama~i publicitate ,precum~i impozitul pe spectacole pentru persoanele care organizeaza o 
manifestare aiiistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva, conform Anexei nr. 10, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.15.Se stabilesc sanctiuni prevazute de art.493 alin.(2) lit.a) ~i b),alin.(4),alin.(5),din 

Legea nr.227/2015,privind Codul fiscal,conform Anexei nr.11, care face paiie integranta din 

prezenta hotarare 
Art.16.Facilitatile fiscale ,scutirile la plata taxelor ~i impozitelor locale,confo1m Codului 

fiscal /Titlu IX impozite ~i taxe locale,sunt cele prevazute la art.456 alin.(1 ),art.464 alin.(1 ),art.469 
alin.(1),art.476 alin.(1),art.479,art.482,art.458 ~i aii.487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal ~i sunt cuprinse in Anexa nr.12 ,cai·e face paiie integranta din prezenta hotarare. 

Art.17.(l)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren ~i a 
impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru 1ntregul an de catre contribuabilii, persoane 
fizice ~i juridice, pana la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acorda o bonificatie de 

10%, 
(2)Bonificatia se acorda daca fiecare din aceste categorii de impozite este 1n cuantum de 

pana la 50 lei inclusiv. 
Art.18. Se aproba anularea creantelor fiscale restante aflate In sold la data de 31 decembrie 

2022 mai mici sau egale cu suma de 40 lei. 
Art.19.Se aproba plafonul de 50.000 lei debitorilor persoane juridice care 1nregistreaza 

obligatii fiscale restante In vederea publicarii pe pagina de internet a primariei Lechinta, In temeiul 

ait.162 din Legea nr.207/2015. 
Art.20.(l)Prezenta hotarare intra In vigoai·e incepand cu data de 01 ianuarie 2023. 

(2)Pe data intrarii 1n vigoare a prezentei Hotarari se abroga Hotararea 
Consiliului local Lechinta nr.18 din 11.03.2022 precum si orice Hotarare a11terioara a 
Consiliului local, privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, la fel ~i orice alte dispozitii 
contrare. 

Art.21.Aducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul 
comunei Lechinta , prin aparatul de specialitate al sau. 

Art.22. Prezeta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin afi~area la Primarie, in 



spafiul accesibil publicului, precum ~i pe pagina de internet www.primarialechinta.ro de catre 

secretarul general al comunei. 
Art.23.Prezenta hotarare s-a adoptal de catre Consiliul Local al comunei Lcchinta 

astfel: din totalul de _ consilie1i prezenti ,_ consilieri, votmi ,,pentru" ,_ voturi,,abtineri " 

_ votw-i,,impotriva". 
Art.24. Hotararea se va comunica prin grija secretarului general al comunei Lechinta 

cu: 
-Primarul comunei Lechinta; 
-Biroul buget- contabilitate ~i Compartimentul impozite ~i taxe din cadrul Primariei 

comunei Lechinta; 
-lnstitutia Prefectului - judetul Bistrita- Nasaud. 

INTTIATOR, 
PRIMAR 

I 1!!.florian Romeo-Daniel 
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Hane~ Rodica 




