
R O M A N I A 

JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA BĂTRANA 

CONSILIUL LOCAL 

H O T A T A R A R E A  NR.  29/2019 

privind aprobarea modificarii HCL nr.27/2018 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul fiscal 2019 

 

Consiliul local al comunei BĂTRANA Judeţul Hunedoara 

 Analizând referatul de aprobare cu nr.83/13.09.2019  initiat de primarul comunei Bătrana 

,dl Herciu Radu cu privire la aprobarea modificarii HCL nr.27/2018 privind  stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.28/13.09.2019 cu privire la aprobarea 

modificarii HCL nr.27/2018 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. 

Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.82/22.11.2018 emis de compartimentul 

impozite si taxe precum si avizul favorabil cu nr.950/30.09.2019 al comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului Local. 

             Tinand cont de   adresa nr. 1105/19.06.2019 prin care a fost inaintata Decizia nr. 

25/14.06.2019  a Camerei de  Conturi Hunedoara privind masurile dispuse spre a fi realizate , 

precum si termenul stabilit pentru indeplinirea acestora, inregistrata sub nr. 714/28.06.2019  la 

Primaria comunei Batrana. 

Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxele locale  din Legea 

nr.227/2015  privind Codul fiscal ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.  

            In conformitate cu art. 453, lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul Titlului IX,cap I,pct 8 si 9 (1) si (2) si cap III ,sectiunea 3 ,pct 82 din HG 

nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu art 20 alin (1) lit b,art.23 alin (2) lit a si b si art.27 din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare 

Tinand cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin 2 lit”b”şi alin(4) lit „c” ,art.139 alin 3 lit”c” , precum şi 

art.196 alin 1 lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

   

    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aproba modificarea  capitolului B. IMPOZITUL PE TEREN dupa cum 

urmeaza: 

           Potrivit  Legii  nr.  351/2001  in  rangul  IV de  localitati  se  incadreaza   satul  

Batrana,satul  resedinta  de comuna; 

          1.Incadrarea pe zone a satului Batrana este urmatoarea: 

Satul Batrana-ZONA A 

In  rangul  V  de  localitati se  incadreaza  satele apartinatoare ale comunei :Piatra 

Rachitaua si Fata Rosie 

2.Incadrarea pe zone a satelor  apartinatoare este urmatoarea: 

Satul Piatra-ZONA B 

Satul Rachitaua-ZONA B 

Satul Fata Rosie-ZONA B 



           Art.2  Se aproba modificarea anexei nr.1 la HCL nr.27/2018 privind stabilirea zonelor in 

cadrul localitatilor si a coeficientilor de corectie pentru calculul impozitului pe cladiri potivit 

anexei nr.1 ,parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.3 Se aproba modificarea anexei nr.4 la HCL nr.27/2018 privind nivelurile impozitului 

pe terenurile amplasate in extravilan potrivit anexei nr.2 .parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.4 Celelate prevederi ale HCL nr. 27/2018 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul fiscal 2019 raman neschimbate 

 Art.5 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 

 Art.6 Prezenta hotarare se comunica :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Primarului 

comunei Batrana,compartimentului impozite si taxe si se aduce la cunostiinta publica prin afisare 

la sediul primariei comunei Batrana. 

 

 

                                                              Bătrana  la  30 septembrie 2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,   

      Bistrian Petru Dorel                                                                                         

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                 Secretar general 

 

 

 

Nr.consilieri locali in functie: 9 din care nr.consilieri locali prezenti:8 

Hotarare adoptata in data de 30 septembrie 2019 prin sistemul de vot deschis cu majoritate 

absoluta,cu 8 voturi pentru,niciunul impotriva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


