
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI MAIERU

H O T A R A R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor cat si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si

juridice din comuna Maieru in anul 2019 

Consiliul local al comunei Maieru, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.12.2017, in 
prezenta a 14 consilieri, din cei 15 in functie;
         Având în vedere:

- proiectul de hotarare si expunerea de motive a primarului comunei Maieru privind stabilirea
impozitelor si taxelor, cat si a taxelor speciale pe anul 2018, inregistrat la nr.4379 din 21.12.2017;
         - raportul compartimetului finaciar-contabil nr. nr.4649 din 15.12.2017;
         - raportul Comisiei Economice, al comisiei juridice cat si al comisiei de invatamant, 
înregistrate sub nr. 4857, 4859 din 20.12.2018, respectiv nr.4930 din 27.12.2018;
         -prevederile art.27 si 30 din Legea nr.273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare;
         -prevederile din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
          -prevederile Hotararii nr.39/2009 a Consiliului local Maieru delimitarea zonelor de 
impozitare in intravilanul si extravilanul comunei Maieru pentru stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2010;
          -prevederile art.6 lit.”b” din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionalã în 
administraţia publicã;
         În temeiul prevederilor, art.27, art.36 alin.(4), lit. “c”, ale art.45(1), lit.”c” si ale art.115(1 si 3) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificari si completari
ulterioare;

H O T A R E S T E,
Art.1.- Se propune aprobarea, pentru anul 2019, a nivelurilor impozitelor si taxelor locale,

cat si a nivelurilor taxelor special cu o majorare de 5% fata de anul 2018 conform anexelor nr.1-
2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
         Art.2.-Prezenta hotãrâre va  intra în vigoare cu data de 1.01.2019.
         Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul de
Maieru cu compartimentele din subordine din cadrul Primãriei Maieru.
         Art.4.-Hotărârea s-a adoptat cu un cvorum de 14 voturi « pentru » din 14 consilieri prezenti.
         Art.5.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul, pe site-ul 
institutiei si se comunica de catre secretarul de Maieru cu:

 Primarul comunei Maieru;
 Compartimentul financiar contabil;
 Compartimentul de evidenta agricola si urbanism;
 Compartimentul de autoritate tutelara, asistenta sociala si stare civila;
 Site-ul comunei;
 Institutia Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud;
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