
  
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
Consiliul Local al orașului Curtici, întrunit în ședința din data ________ 
Având în vedere: 
luând act de:  
- referatul de aprobare* al primarului orașului Curtici, în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat sub nr. 25017 din 16.11.2020; 
- raportul serviciului impozite și taxe locale din cadrul aparatului de 

specialitate al orașului Curtici,  înregistrat sub nr. 25018 din 
16.11.2020;   

- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, înregistrat sub 
nr.25019 din 16.11.2020. 

- temeiuri juridice, respectiv prevederile: 
 

a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) 
din Constituția României, republicată; 

b) articolul 4 și articolul 9, paragraful 3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

d) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 129 alin.(1) și alin.(2)  lit. a) și lit. b), alin. (4) lit. c), art. 155 

alin.(1) lit.c) din OUG nr.57/2019 din Codul Administrativ;  
f) art. 129 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) 

lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

 

ROMÂNIA 
Județul  ARAD  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CURTICI 
www.primariacurtici.ro 

 
 

................. 
 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

  din 17.11. 2020 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  

precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 



h) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

i) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
j) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și 
completările ulterioare; 

k) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

l) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările 
ulterioare; 

m) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

n) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 
alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

o) 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;  

p) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat 
public nr. 230/2006; 

q) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 241/2006, republicată; 

r) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

ș) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;  

s) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și 
agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;  

ț) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 515/2002; 

t) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, 
ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică 
nr. 734/480/1003/3727/2015; 

v) Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2006 privind aprobarea 
Nomenclaturii stradale la nivelul orașului Curtici; 



u) Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2018 privind rectificarea 
Nomenclatorului stradal al orașului Curtici; 
w) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.271/2007; 
x) Hotărârii Consiliului Local nr.67/2013 privind stabilirea zonelor la 

nivelul orașului Curtici; 
 
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a 
Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența 
unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul orașului  
Curtici este următoarea: 

a) rangul localității este 3 
 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale 
care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe 
fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite 
în competența acestor autorități, 
 

realizând îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 
privind transparenâa decizională în administrația publică: 

- anuntul și procesul verbal de afișare nr.25158/17.11.2020, conform 
prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; 

- anuntul și procesul verbal de dezafișare nr.              /     .12.2020, 
conform prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu completările 
ulterioare; 

- raportul secretarului general nr.          /   .12.2020 întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; 

 
- număr de voturi______, din care ”pentru” ______, 

”împotrivâ” ______, ”abțineri” _______ din numărul total de 
15 consilieri locali în funcție. 

 
În temeiul prevederilor art. 129, art.139 alin. (3) lit.c) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, Consiliul 
Local al Orașului Curtici adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE : 

 



Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe 
anul 2021, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

 
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile 

impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se 
actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Orașului 
Curtici, sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

 
Art. 2. – Procedura de acordare a facilităţilor  fiscale de scutire sau 

reducere pentru anul 2021 la plata impozitului pe clădiri și teren pentru 
persoanele fizice se regăsește în anexa nr.1.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul orașului Curtici, prin aparatul său de specialitate.  

Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 
secretarului general al orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului 
orașului și prefectului județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, Serviciul ITL, Serviciul APL, 
precum și pe pagina de internet www.primariacurtici.ro.  

(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet 
http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 
 
 

  

 

 

Președinte de ședință, 
 

Contrasemnează Secretar general, 
jr.NAGY Ioan 

 
L.S. 



 

NOTĂ FINALĂ: 1. Prezenta dispoziție, inclusiv anexa, constituie modele-cadru care se adaptează în mod corespunzător pentru fiecare dintre anii următori, în funcție de 
evenimentele legislative intervenite, precum și de specificitatea fiecărei unități administrativ-teritoriale. 
                           2. Toate textele din aceste modele-cadru au numai caracter informativ/orientativ, întreaga răspundere pentru consecințele juridice generate de folosirea 
acestor modele-cadru, fără ca actele administrative adoptate/emise de către autoritățile administrației publice locale să corespundă cerințelor legislației în vigoare la data 
adoptării/emiterii, revenind acestora. 

 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI ……………………………… 
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ………………………………………… NR. …/20… 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii …/…/20 ….  
2 Comunicarea către primarul comunei1+4) …/…/20 ….  
3 Comunicarea către prefectul județului1+4) …/…/20 ….  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) …/…/20 ….  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) …/…/20 ….  
6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) …/…/20 ….  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și 
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile 
de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului unității administrativ-teritoriale.” 

 

1) În locul punctelor se înscrie denumirea județului. 
2) În locul punctelor se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale.  
3) În locul punctelor se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale. 
4) În locul punctelor se înscrie adresa paginii de internet a unității administrativ-teritoriale. 
5) În locul punctelor se înscrie denumirea Comisiei de specialitate. 
6) Se consemnează orice alte considerente privind motivarea elaborării proiectului hotărârii Consiliului Local. 
7) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare:   „În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune 
adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se 
supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.” În această situație se 
explicitează/motivează în formula introductivă circumstanțele care au determinat adoptarea în procedura de urgență. 
8) Se inserează atâtea articole de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor dispozițiilor normative aplicabile situațiilor 
specifice la nivelul unității administrativ-teritoriale în ceea ce privește obiectul reglementării. 
NOTĂ: 1. Pentru municipiul București, sintagma din antet „JUDEȚUL …………………………..1) CONSILIUL LOCAL AL 
……………………….2)” se înlocuiește cu sintagma „CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI”, după cum, în tot cuprinsul 
prezentului model-cadru, sintagma „Consiliul Local” se înlocuiește cu sintagma „Consiliul General”. 
             2. În tot cuprinsul prezentului model-cadru, prin sintagma „Consiliul Local” se înțelege „Consiliul Local al 
……………………………..…2) ………………………………….3)” 
             3. În anul 2015, se va avea în vedere că Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale, pe anul 2016, este obligatoriu să fie adoptată în termenul prevăzut la art. 495 lit. f) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, respectiv până cel mai târziu pe data de 10 noiembrie 2015. 
  
A se vedea prevederile:  
*) a) art. 45 alin. (6) teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
   b) art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 
   c) art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  
**) art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum și situației 
specifice fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, temeiurile juridice cuprinse în formula introductivă neavând 
caracter limitativ/exhaustiv .  



 

 

 

 

 

 


