
Judetul Timis
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

MARGINA
U.A.T. COMUNA MARGINA

HOTARAREA
Nr.45 din: 20 DECEMBRTE 2022.
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Consiliul Local al comunei Margina, judetul Timis - sedinta extraordinara din data
de:20 decembrie 2022 -

Avand in vedere temeiurile iuridice, respecliv Drevederile:
1) art. 56, art. 120 alin. (1), aft. 12't atin. (1) si (2) Qi art. 139 atin. (2) din Constitulia

Romaniei, republicaid;. 2) articolul4 si articolul I paragraful 3 din Carta european; a autonomiei locale, adoptatd
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 'j99/i9971

3) art. 7 alin. (2) din Legea fi.287t2009 privind Codul civit, republicate, cu modificdrile
ulterioare;

4) art.20 si 28 din Legea-cadru a descentratizdrii nr. 195/2006;

. _-. 51 11, 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 atin. (2), art. 20 atin. (1) tit. b), ari. 27, art. 30 Qi
ari. 76' alin. (2) si (3) din Legea nr.27312006 privind finantete publice locate, cu modificdrile ii
comDletarile ulierioare:

6) art. 1, art. 2 aljn. (1) lit. h), precum si pe cete ate tiflului tX din Legea ff.227t2O1S
privind Codul fiscal. cu completdrile ulterioare;

7) Legii nr. 117l1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificerile si
completarile ulterioare:

8) Ordonantei de urgenti a cuvernului nr. 80/2013 privind taxete judiciare de timbru, cu
modificirile Si complet;rile ulterioare;

9) art. 344 din Legea n(. 20712015 privind Codul de procedurd fiscald;
10) Ordonantei Guvemului nr.281200A privind registrul agricol, aprobata cu modificari si

completdri prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completdrile ulterioare:
11) art. '19 gi art. 20 din Ordonanta cuvernului ff. 71t2002 privind organizarea si

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public $i privat de interes local,
aprobata cu rnodificarigi completiri pdn Legea nr. 3/2003, cu modificirile ulterioarei

12) aft. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, republicau, cu completarile ulterioare:

13) art. 25 lit. d) din Legea ff. 48112004 ptjvind protecfia civild, republica€, cu modificerite
si completdrile ulterioare;

14) art. 1 alin. (4) lit. l), ad. 8 alin. (3) lit. j), ari. 43 atin. (7J si atl. 44 atin. (2) tit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utiliteti publice nr. 5'1/2006, republicata, cu modificdrile si
completdrile ultefioafe:

15) art. 5 alin. (2) lit. k), arr.26 alin. (1)lit. b) 9i c), atin. (3), atin. (5) Qi atin. (B) din Legea
serviciului de salubrizare a localitetilor nr. '10112006, republicati;

'16) art. 10 lit. g) si ari. 34 alin. (2) qi (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
23Ol2006l

17) aft. 14lit. 0 din Legea serviciului de alimentare cu apa gi de canalizare m.241t2006,
republicatd;

18) art. 5 din Legea cadastrului Qi publiciGtii imobjliare nr. 7/1996, repubticaia, cu
modificirile si completerile ulteioare:



. . ._19) 
art. 6 lit. b) din Ordonanla Guvefnului nr. 99/2000 privind comercializarea produsetor

si servjciilor de piatd, republicatd, cu modificarile si completerile ultefioare;
20) art. 2 si 3 din Ofdonanta cuvernului nr. 13l2eoj privind infijntarea, organizarea si

functionarea serviciilor comunitare peniru cadastru si agricultura, aprobati cu modificdri si
compleEri prin Legea ff.391200?

. 21) ari. 14 din Ordonanta cuvernului ff.2112002 privind gospoderifea localitetilor ubane
si rurale, apfobate cu modifjcifi si completEd prin Legea nr. 515/2002i

22) Normelor tehnice de completafe a registrului agricol peniru perioada 2oj5-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltirii rurale, ministrului dezvoltirii
regionale si administratiei publice, ministfului finantelor publice gi presedintelui Institutul Naiionalde
Statisijce nr. 7 3414801 1003137 27 l2O1 5;

23) Planului urbanistic general, aprobat pfin HoErarea Consitiutui Locat nr.3j / 2OO2 ,

modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nt.7l2Oj2:
24) Ho16tatii Consiliului Local Margina nr. 28 / 29 august 2019 privind stabilirea zonetor

din intravilanul localitatiilor U.A.T. Comuna lvlargina in vederea impunerii corecte a tuturor
tefenurilor si cladirilor detinute de catre persoane fizice si juridice;

Tinand seama de prevederile art- 2 din Legea nr. 35'1/2001 privind aprobarea planuluide
amenajare a teritoriului national - Seciiunea a IV-a Reieaua de localite!, cu modificdrile $i
compleurile ulterioare, coroboraie cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativd a
teritoriului Romaniei, cu modificerile Qi completirile ulterioare;

Luand act de:
a.) Expunerea de motive a Primarului comunei Mafgina, material inregistrat sub nr.

2,070 din data de: 16 noiembrie 2022;
b.) Proiectul / raportul compariimentului de specialitate : lmpozite si taxe tocale din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Margina, inregistrat sub nr.
2.076 din data de: 17 noiembrie 2022;

c.) Avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Margina - Domeniile: Economic si
Juridic si Social ( sedinte pe comjsii de specialitate:20 decembde 2022);

Luand in considerare unul dintre scopurile asiguririi autonomiei locale care are la baze
dreptul sd instituie 9i s; perceapd jmpozite si taxe locaie, pe fondul constituirii de resurse iinanciare
pentru finantarea activit;lilor stabilite in competenta acestor autorit;ti;

Realizand procedura de lransDarenta decizionala la nivel local , respectiv
publicarea anuntului privind elaborarea proiectului HoErA i Consiliului Local pivind stabilirea
impozitelor Si taxelot locale, precum gi a taxelor speciale, pe anul 2023 - in contextul prevederilor
art.7 din Lege nr. 5212003 privind transparenta decizionale in administratia publicd, cu completerile
ulterioare, procedufa inregistrata sub nr. 2.076 / 1 din : 17 noiembrie 2022 in Registrul de
intrare-iesire / corcspondenta / inreg. documente al Primariei comunei Margina si procedand la
afigarea proieciului in cauza la sediul instiiutiei publice, in spatiul accesibil publicului atat
on-line in Monitorul Oficial Local, cat si Ia panoul de afisaj public din cadrut insiitutiei
publice i

In temeiul prevederilof art. 129,alin.( 4), litera,,c";art. 139,a1.(1)si ale art. 196 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57 / 2019 - privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile aduse ulterior-

Consiliul Localal comunei Marqina. iudetul Timis - adoptd prezenta hotirare:

Art, l, - ( '1 ).- La nivelul Unitatii Adminisirativ - Teritoriale : Comuna lvlargina -
impozitele sitaxele locale, precum silaxele speciale, pe anulfiscal 2023 - se stabilesc astfel :

se aproba mentinerea tuturor impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale -
la acelasi nivel asa cum au fost stabiliie sj aprobate de catfe Consiliul Local lvlargina
pentru anul fiscal 2022 - acestea indexandu-se cu fata inflaiiei in procent de: 5,1 %.

LL).: Compartimentul lmpozite / taxe locale din subordinea Primariei comunei
Margina si secretarul general al U.A.T. Comuna lMargina va face public textul prezentului
aci ad-tiv local , atat prin afisare la panoul de afisaj public din cadrul iei publice , cat
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si prjn postare on-line in Monitorul Oficial Local.



AILI- Cotele de impozitare aprobate a se aplica sunt cele siabilite prin lege.

AILL - Pentru plaia cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pana la data de:
31 martie a anului fiscal , bonificatia se siabileste dupa cum urmeaza:- in cazul impozitului pe cladiri-10o/o;

- in cazul impozitului pe ieren-1od/o;
- in cazul impozitului pe mijloacele de transpori- 10%.

Art. 4.( '1 ). - Localitaiiile din cadrul U.A.T. Comuna Margina se incadreaza in
urmatoarele zone de impozitare :

1.- Zona A - pentru centrul / resedinta de comuna - localitatea lvlargina sat / colonie - rangul
localitatii :lV.
2.- ZqIg_E - cuprinzand localitatea Sintesti - rangut tocalitatii : tV.
3.- Zgl3_lq - cuprinzand localitatiile Breazova si Costeiu de Sus-ranqul localitatiilor : V.
4.- zona D - cuprinzand localitatiite Zorani , Nemesesti , Grosi , Sintesii , Bulza si Cosevita -
rangul localitatiilor : V.

LLL:_La calculul valorilor impozabile se vor aplica indicii de corectie pozitiva
prevazuti in legislatia fiscala , acestia fiind specifici zonei si rangului localitaiiilor comunei
Margina.

Art. 5.- ( 1 ).- Se aproba si procedura de acordare a facjlitatiilor fiscale pentru
categoriile beneficiare , respectiv : percoanele cu handicap grav , gradul I si persoanele
nevazatoare -care sunt titularii/ plaiitorii directi ai impozitelof si taxelor locale;

( 2 ).- Scutirea se efectueaza in proportie de 1000/0;
( 3 l.- Raspunde de indeplinirea procedurii de acordare a facilitatiilor fiscale

prevazute de lege,d-nul Cosa losif- referent superior in cadrul Compartimentului lmpozite si
taxe locale din subordinea Primariei comunei lvlargina.

A!Ll!.- Prezenta hotarare va intra in vigoare incepand cu data de: 01 ianuatie 2023
-data Ia care isi pierde valabilitatea / aplicatibilitatea Hotararea Consiliului Local al comunei
lvlargina nr.Zzdin daia de: 24 Noiembrie 2021- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2022.

Artl - Aducerea la indeplinire a prezentei hoterari se asigurd de cetre primarul comunei
Mafgina, prin aparatul sau de specialitate.

A!!.:qj Prezenta hotdrafe se comunicd, pfin intermediul secfetarului comunei , in termenul
pfevezut de lege, primarului comunei , prefectului judetului Timis si se aduce la cuno$tinti publice
prin afisarea la Primarie, in spaliul accesibil publicului, precum si pe pagina de internet :

w\44r'r'primaria margin@vahoo.com., precum si pe pagina de internet : http : // uat.mdrap.rol -
conform prevederilor Legii nr. 273 I 2006 - privind finantele publice locale , modificata si
completata ulterior, actul ad-tiv prezent se va publica in lvlonitorul Oficial Local.-

PRESEDINTE DE SEDINTA:
Consilier local -
D-nul PoDescu Cosmin - Simion

NOTA: Prezentul act ad-tiy local s-a adoptat in cadrul sedintei extraorclinare din data de:20
Decembrie 2022 - astfel: I voturi ..pentru": d voturi ..impotriva,,: , abtinef.
Nr. membrii C.L.Marqina{ Mindatzozo -2024 )=ii-onatieriloa;ti;E sedintei = I .

U P NIA i CONTRASEMNEAZA :

Jr. Danciu - G


